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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Diplomová práce je zaměřena na analýzu vlivu soudních rozsudků na procesní 

řízení v rámci daňové kontroly. Proto bylo v této práci na konkrétních případech 

demonstrováno, ţe v současné době by provedení daňové kontroly striktně pouze podle 

daňového řádu bez respektování daňové judikatury vedlo zcela jistě k následné 

nezákonnosti celého procesu daňové kontroly. Při práci bylo vyuţito znalostí a zkušeností 

získaných dlouholetou praxí na kontrolním oddělení finančního úřadu. 
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ANNOTATION OF THESIS 

This thesis is focused on analyzing  of court rulings to practical execution of tax 

law and process of tax search.. Practical cases described in this paper are demonstrating the 

fact that if the tax search would be strictly performed in the scope defined by the tax law 

without reflecting the existing court rulings, such acting would inevitably resulted in 

lawless process of whole tax search.The thesis is prepared utilising several year's skills and 

experiences gathered in the position of tax office search department. 
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1 ÚVOD 

Diplomová práce je zaměřena na analýzu vlivu soudních rozsudků na procesní 

řízení v rámci daňové kontroly. Procesním zákonem, kterým byla daňová kontrola řízena 

do konce roku 2010, byl zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen zákon o správě daní). Od 1. ledna 2011 je daňová kontrola 

po skončení platnosti zákona o správě daní řízena novým procesním zákonem a tím je 

zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen daňový řád).  

Přestoţe se daňové řízení v průběhu daňové kontroly řídí procesním zákonem, má 

správce daně i daňový subjekt povinnost dodrţovat právní normy, které jsou součástí 

právního pořádku našeho státu. Tedy zejména Ústavu ČR, zákony a další obecně závazné 

právní předpisy. Těmi jsou také všechny daňové zákony. Legislativní úprava těchto zákonů 

však není vţdy zcela jednoznačná a v souladu s Ústavou ČR, takţe často dochází 

při aplikaci některých zákonných ustanovení k různým výkladům a tím i k rozdílnému 

uplatňování právních předpisů v praxi, které často vedou v konečné fázi aţ k soudním 

sporům. Přestoţe nepatříme mezi země s precedentním právním systémem, judikáty 

z těchto daňových sporů pak jakoby „dotvářejí právo“ a jejich význam a důleţitost stále 

stoupá. Procesní řízení se postupem času dostalo do takového stádia, ţe bez soudní 

judikatury nebylo moţné zákon o správě daní správně vyloţit. Judikatura Nejvyššího 

správního soudu a Ústavního soudu změnila postupně výklad mnoha ustanovení zákona 

o správě daní. Na základě judikatury se měnily dosavadní výklady textů a tím i dosavadní 

postupy při správě daní. Z těchto důvodů tedy v současné době jiţ správci daně 

ke správnému provedení daňové kontroly nestačí znát pouze zákonnou úpravu daňové 

kontroly, ale musí mít zároveň povědomost o tom, zda v dané nebo podobné věci jiţ 

rozhodoval soud a jaký vyslovil právní názor a zda je tento právní názor ještě aktuální. 

Často totiţ dochází ke zcela odlišným výkladům stejných zákonných ustanovení, a to buď 

s odstupem času, nebo v případě rozhodování jiným soudem.
[2]

   

Přes skutečnost, ţe skončila platnost zákona o správě daní, bude v této diplomové 

práci tomuto zákonu věnována pozornost, a to z důvodu, ţe při porovnání zákona o správě 

daní a daňového řádu, bude zřejmý vliv judikatury na upřesnění právní úpravy procesního 

řízení. Jedním příkladem vlivu judikatury na procesní řízení, je právě daňový řád, 
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do kterého byla zapracována ustálená judikatura, tam, kde dochází ke změnám od současné 

praxe, daňový řád pouţívá mnohem přesnější právní úpravu, jejíţ snahou je zabránit 

případným sporům, které mohou mít za následek aţ ţaloby u soudu. Nyní je jiţ jasné, ţe 

i přes upřesnění sporných ustanovení v daňovém řádu, bude nezbytné při správě daní 

včetně daňové kontroly, i nadále přihlíţet k judikatuře, která byla vydána v době platnosti 

zákona o správě daní. 

Cílem diplomové práce je ukázat na skutečnost, ţe v současné době by provedení 

daňové kontroly striktně pouze podle hmotně právních a procesně právních zákonů bez 

respektování daňové judikatury vedlo zcela jistě k následné nezákonnosti daňového řízení. 

V diplomové práci bude v jednotlivých fázích daňové kontroly doporučen postup 

procesního řízení v rámci daňové kontroly, aby nebylo moţné tuto kontrolu pro 

nezákonnost napadnout. 
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2 ZÁSADY PROCESNÍHO ŘÍZENÍ 

Veškeré postupy správců daní, tedy i daňová kontrola, probíhají v rámci správy 

daní. Správu daní, jak jiţ bylo v úvodní části uvedeno, upravoval do 31. prosince 2010 

zákon o správě daní. Od 1. ledna 2011 správu daní upravuje daňový řád.  V úvodní části 

daňového řádu jsou definovány základní zásady správy daní, které jsou závazné pro kaţdé 

daňové řízení a postup správce daně v rámci správy daní, tedy i daňovou kontrolu, proto je 

těmto zásadám věnována úvodní část diplomové práce.  

Přes skutečnost, ţe je v daňovém řádu taxativně uveden výčet zásad, je nutné při 

správě daní vycházet i z existujících obecných principů a zásad, které jsou 

nezpochybnitelné. Základním pramenem je v tomto ohledu Ústava ČR a Listina základních 

práv a svobod. Některé zásady lze odvodit i z judikatury.
[4]

     

Právě judikatura upřesnila nejdůleţitější základní zásadu daňového řízení, a tou je 

zásada zákonnosti. Například Nejvyšší správní soud v rozsudku čj. 5Afs 14/2004-60 

vyslovil k zásadě zákonnosti tento právní názor, cituji: „Účel a smysl zákona nelze hledat 

jen ve slovech a větách právního předpisu, neboť v právním předpisu jsou a musí být vţdy 

obsaţeny i principy uznávané demokratickými právními státy. Za určitých okolností můţe 

i právní princip vyloučit doslovný výklad textu zákona a tímto způsobem interpretovat 

a realizovat skutečný obsah a význam právní normy. Uţití právních principů při 

interpretaci právních norem, které s ohledem na své lingvistické vyjádření v textu právního 

předpisu nebo z jiných důvodů vyţadují další informace kromě základních metod je 

nezbytné. Argumentace se tak musí opírat nejen o samotný doslovný text zákona, ale také 

o závěry dosaţené standardními interpretačními metodami. Při interpretaci právního 

předpisu je nutno (a soud je povinen) se odchýlit i od na první pohled jednoznačného textu, 

a na místo doslovného výkladu zvolit výklad konformní s účelem a smyslem zákona 

se zřetelem na relevantní právní principy. Jeden z těchto principů je zakotven právě v čl. 

38 odst. 2 Listiny, pokud jde o právo účastníka řízení být přítomen projednávání věci 

a vyjadřovat se k prováděným důkazům. Pro důvody výše uvedené neobstojí závěr 

ţalovaného, ţe postupoval v souladu s platným právním předpisem.“
[9]

  

Porovnáme-li znění zákona o správě daní, ve kterém bylo uvedeno, ţe při správě 

daní jednají správci daně v řízení o daních v souladu se zákony a jinými obecně závaznými 

právními předpisy, chrání zájmy státu a dbají přitom na zachování práv a právem 
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chráněných zájmů daňových subjektů a osob zúčastněných na daňovém řízení, nyní znění 

daňového řádu, ve kterém je uvedeno, ţe správce daně postupuje při správě daní v souladu 

se zákony a jinými právními předpisy, s výše uvedeným právním názorem Nejvyššího 

správního soudu, je zřejmé, ţe bez znalosti například tohoto právního názoru Nejvyššího 

správního soudu, by většina účastníků správního řízení nepostupovala v souladu s touto 

zásadou, a to z důvodu, ţe zásada zákonnosti byla a je v procesních zákonech, dá se říci, 

uvedena jen velmi všeobecně. Z dosavadní praxe je zřejmé, ţe aţ Nejvyšší správní soud 

a Ústavní soud určil, jak má správce daně postupovat, aby postupoval v souladu se zásadou 

zákonnosti. Proto je důleţité při správě daní studovat dosavadní judikaturu, protoţe zásady 

obsaţené v daňovém řádu, jsou v tomto zákoně, dle mého názoru, vymezeny pouze 

všeobecně a aţ na základě nastudování judikatury lze přesně určit, jak se mají jednotlivé 

zásady vykládat.
[8][6]

 

2.1 Základní zásady dle daňového řádu 

 V daňovém řádu, oproti zákonu o správě daní, došlo k rozšíření o zásady, které bylo 

nutné dosud odvozovat z kontextu zákona o správě daní či z judikatury.  V daňovém řádu 

jsou nyní v § 5 aţ § 9 uvedeny obecně tyto základní zásady: 

- zásada zákonnosti, jedná se o nejdůleţitější zásadu, vychází z Listiny základních práv  

a svobod, při správě daní je nutné vycházet nejen podle zákonů, ale i jiných právních 

předpisů včetně mezinárodních smluv,  

- zásada legální licence, souvisí se zákazem libovůle, tam, kde jsou zákonem stanovena 

pevná kritéria, neuplatní se správní uváţení, 

- zásada přiměřenosti a šetření práv zúčastěných osob, souvisí se zásadou hospodárnosti 

ve vztahu k osobám zúčastněným na správě daní, vychází z čl. 1 odst. 1 Ústavy ČR,  

- zásada procesní rovnosti, souvisí s poţadavkem nestrannosti a nediskriminačního 

postupu, 

- zásada součinnosti neboli spolupráce, souvisí s právem a povinností osob zúčastněných 

na správě daní,    

- zásada poučovací, souvisí s právem na poskytnutí přiměřených informací o právech  

 a povinností, v případě potřebnosti nebo stanoví-li to zákon,    

- zásada vstřícnosti a slušnosti, odpovídá tzv. klientskému přístupu v rovinně jak ústní, 

tak písemné, 
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- zásada rychlosti, správce daně postupuje bez zbytečných průtahů, např. je-li vázán 

lhůtou, nečeká aţ na konec lhůty, 

- zásada hospodárnosti a procesní ekonomie, správce daně postupuje tak, aby osobám 

zúčastněným na správě daní, nevznikly zbytečné náklady, 

- zásada volného hodnocení důkazů, stanovuje jak má správce daně postupovat při 

hodnocení důkazů, 

- zásada legitimního očekávání, souvisí s rovným přístupem k osobám zúčastněným  

na správě daní, jedná se o zásadu rozhodování stejně, 

- zásada materiální pravdy, obsah má přednost před formou, např. veškerá podání 

v daňovém řízení je nutné posuzovat podle skutečného obsahu a bez ohledu na to, jak je 

podání označeno, souvisí se zásadou „obcházení zákona“ a zákazem „zneuţití práva“,  

- zásada neveřejnosti a mlčenlivosti, jedná se o specifickou zásadu pro správu daní, 

- zásada oficiality a zásada vyhledávání, souvisí s vyhledávací činností a moţností zahájit 

určité postupy či řízení z moci úřední, 

- zásada shromaţďování údajů, shromaţďování údajů je limitováno s cílem správy 

daní.
[2]

 

2.2 Zásada volného hodnocení důkazů 

Po základní zásadě zákonnosti, se v rámci daňové kontroly nejvíce setkáváme 

se zásadou volného hodnocení důkazů, proto věnuji této zásadě v této diplomové práci 

zvláštní pozornost. Zásada volného hodnocení důkazů byla v zákoně o správě daní 

zakotvena v § 2 odst. 3 a nyní je v daňovém řádu zakotvena v § 8 odst. 1. Přestoţe se 

změnila citace tohoto ustanovení v daňovém řádu oproti zákonu o správě daní, není 

v tomto ustanovení zásadní rozdíl. V § 8 odst. 1 daňového řádu je uvedeno, cituji: 

„Správce daně při dokazování hodnotí důkazy podle své úvahy. Správce daně posuzuje 

kaţdý důkaz jednotlivě a všechny důkazy v jejich vzájemné souvislosti; přitom přihlíţí ke 

všemu, co při správě daní vyšlo najevo.“
[6]

 

Jak přesně vykládat tuto zásadu nám opět upřesňuje dosavadní judikatura, např. 

rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 5Afs 5/2008-75, cituji: „Zásada volného 

hodnocení důkazů zakotvená v tomto ustanovení znamená, ţe správce daně není vázán 

ţádnými formálními pravidly, jeţ by stanovily, jaká je důkazní síla jednotlivých důkazních 

prostředků, neznamená to však, ţe by závěry správce daně o skutkové stránce věci mohly 
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být výsledkem libovůle. Naopak takové závěry musí vyplynout z racionálního 

myšlenkového procesu odpovídajícího poţadavkům formální logiky, v jehoţ rámci bude 

důkladně posouzen kaţdý z provedených důkazů jednotlivě a zároveň budou veškeré tyto 

důkazy posouzeny v jejich vzájemné souvislosti. Tato úvaha musí být v konečném 

rozhodnutí přezkoumatelným způsobem vyjádřena a také plně podléhá kognici správních 

soudů. Rovněţ poslední větě § 31 odst. 4 daňového řádu, podle níţ provedené důkazní 

řízení osvědčí, které z předloţených důkazních prostředků se staly skutečně důkazem, je 

moţné rozumět tak, ţe z úvahy správce daně o zhodnocení všech důkazů vyplyne, které 

z nich podporují tvrzení daňového subjektu a které ho naopak zpochybňují či vyvracejí, 

rozhodně však toto ustanovení neposkytuje správci daně oprávnění k tomu, aby některé 

předloţené důkazy svévolně ze své úvahy vyloučil a  přihlíţel pouze k některým, které si 

sám zvolí.“
[9]

  

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu čj. 5Afs 104/2006-73, zásada 

volného hodnocení důkazů mimo jiné znamená, ţe jednotlivým důkazům je přisuzována 

určitá hodnota závaţnosti (důleţitosti), hodnota zákonnosti a hodnota pravdivosti 

(věrohodnosti).
[4]  

V daňovém řádu je zřejmý odraz této judikatury, přesněji odraz právního názoru, 

ţe úvaha správce daně týkající se hodnocení důkazních prostředků, musí být v konečném 

rozhodnutí přezkoumatelným způsobem vyjádřena, a to konkrétně v § 88, který upravuje 

mimo jiné náleţitosti zprávy o daňové kontrole a hodnocení důkazů. V zákoně o správě 

daní nebylo specifikováno, ţe zpráva o daňové kontrole musí obsahovat hodnocení důkazů 

zjištěných v rámci daňové kontry, tj. úvahy správce daně o tom, jak správce daně 

jednotlivé důkazy vyhodnotil, ani ţe s tímto hodnocením musí být daňový subjekt 

seznámen. V daňovém řádu je nyní jiţ uvedeno, cituji: „O zahájení, průběhu a ukončení 

daňové kontroly sepíše správce daně zprávu o daňové kontrole, která obsahuje výsledek 

kontrolního zjištění, včetně hodnocení důkazů zjištěných v průběhu daňové kontroly… 

Správce daně seznámí daňový subjekt s výsledkem kontrolního zjištění, včetně hodnocení 

dosud zjištěných důkazů, a předloţí mu jej k vyjádření.“
[6]

 

Tato zásada úzce souvisí s dokazováním, kterému je věnována v diplomové práci 

samostatná kapitola (3.3). V kapitole nazvané „dokazování“ je také uvedeno, jaké 

povinnosti správci daně plynou při hodnocení důkazů. Tyto povinnosti vyplývají 
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i ze zmiňované zásady volného hodnocení důkazů. Propojenost této zásady s ustanoveními 

upravující dokazování řešil Nejvyšší správní soud např. v rozsudku čj. 2Afs 37/2009-97, 

cituji: “Stěţovatel ve shora uvedeném kontextu namítal téţ porušení zásady volného 

hodnocení důkazů podle ustanovení § 2 odst. 3 daňového řádu. Tuto zásadu zakotvuje 

v daňovém řádu ustanovení §  2 odst. 3, které stanoví, ţe při rozhodování hodnotí správce 

daně důkazy podle své úvahy, a to kaţdý důkaz jednotlivě a všechny důkazy v jejich 

vzájemné souvislosti; přitom přihlíţí ke všemu, co v daňovém řízení vyšlo najevo. Toto 

pravidlo je třeba vyloţit v souladu s dalšími ustanoveními daňového řádu, upravujícími 

dokazování.“
[9]
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3 DAŇOVÁ KONTROLA 

Daňová kontrola je nedílnou součástí správy daní prováděné územními finančními 

orgány. Správa daní je postup, jehoţ cílem je správné zjištění a stanovení daní 

a zabezpečení jejich úhrady. Daňová kontrola je dílčím procesním postupem odehrávajícím 

se v rámci daňového řízení a je jedním z prostředků správce daně, kterým správce daně 

prověřuje daňové povinnosti, tvrzení daňového subjektu nebo jiné okolnosti rozhodné 

pro správné zjištění a stanovení daně.  

Daňovou kontrolu, jakoţto celé daňové řízení, upravuje daňový řád, který 

daňovou kontrolu definuje takto, cituji: „Předmětem daňové kontroly jsou daňové 

povinnosti, tvrzení daňového subjektu nebo jiné okolnosti rozhodné pro správné zjištění 

a stanovení daně vztahující se k jednomu daňovému řízení. Daňová kontrola se provádí 

u daňového subjektu nebo na místě, kde je to vzhledem k účelu kontroly nejvhodnější. 

Správce daně předmět daňové kontroly prověřuje ve vymezeném rozsahu. Rozsah daňové 

kontroly lze v jejím průběhu upřesnit postupem pro její zahájení. Daňovou kontrolu lze 

provádět společně pro více daňových řízení týkajících se jednoho daňového subjektu. 

Správce daně můţe daňovou kontrolu zahájit i pro další daňová řízení rozšířením daňové 

kontroly probíhající k jinému daňovému řízení.“
[6]

   

Daňová kontrola, které bude věnována pozornost v této diplomové práci, je 

taková daňová kontrola, která můţe probíhat aţ po provedení jiných zcela nezbytných 

úkonů správce daně a daňového subjektu. Jedná se o typ daňové kontroly, která je správci 

daně nejvíce vyuţívána. Prakticky to zjednodušeně znamená, ţe právnická nebo fyzická 

osoba, kterou definují hmotně právní daňové předpisy jako poplatníka nebo plátce, má 

povinnost v zákonem stanovené lhůtě podat daňové přiznání, do kterého sama uvede svůj 

základ daně a sama si spočítá daň. Toto daňové přiznání, je-li formálně v pořádku, správce 

daně vyměří. Teprve po tomto vyměření, jsou-li následně zjištěny skutečnosti nasvědčující 

tomu, ţe základ daně a daň nebyly daňovým subjektem stanoveny v souladu s příslušným 

daňovým zákonem např. zákonem o daních z příjmů, můţe být správcem daně zahájena 

a následně provedena daňová kontrola. Daňová kontrola je po jejím provedení ukončena 

projednáním a podepsáním zprávy o daňové kontrole. Bylo-li v průběhu daňové kontroly 

zjištěno, ţe daňový subjekt uvedl do svého daňového přiznání rozdílný základ daně a daň, 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Da%C5%88ov%C3%A9_%C5%99%C3%ADzen%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spr%C3%A1vce_dan%C4%9B
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neţli byla jeho zákonná povinnost, správce daně tento rozdíl z moci úřední doměří tak, ţe 

vydá nový tj. dodatečný platební výměr na správnou výši daně.  

Toto rozhodnutí správce daně nemusí být v této fázi konečné. V případě, ţe 

daňový subjekt nesouhlasí s kontrolním zjištěním, má moţnost proti platebnímu výměru 

vydanému na základě daňové kontroly podat do třiceti dnů ode dne jeho doručení odvolání 

u správce daně, který tento platební výměr vydal. Správce daně přezkoumá důvody 

uvedené daňovým subjektem v odvolání, a buď odvolání sám vyhoví, nebo dojde-li 

k závěru, ţe důvody uvedené v odvolání nejsou oprávněné, postoupí jej odvolacímu orgánu 

– finančnímu ředitelství. Pokud i tento odvolací orgán odvolání daňového subjektu 

nevyhoví a zamítne jej, je toto rozhodnutí jiţ konečné – není proti němu jiţ přípustné 

odvolání. Potom tedy daňovému subjektu zbývá moţnost poslední – podat proti tomuto 

konečnému rozhodnutí o odvolání ţalobu u soudu. Soudní orgány se jiţ nezabývají 

správností uplatňování daňových zákonů daňovým subjektem, přezkoumávají pouze 

zákonnost postupu územních finančních orgánů. Je moţné a také se to v praxi často stává, 

ţe daňový subjekt skutečně při uplatňování daňových zákonů pochybil, ale protoţe správce 

daně při provádění daňové kontroly učinil byť i banální procesní chybu, je rozhodnutí 

správce daně soudem zrušeno a doměřená daň musí být daňovému subjektu vrácena.
[2]

 

3.1 Zahájení daňové kontroly 

Pokud jde o otázku, čím je daňová kontrola zahájena, to zákon o správě daní 

konkrétně nestanovoval. V § 21 zákona o správě daní bylo pouze uvedeno, ţe řízení je 

zahájeno dnem, kdy byl daňový subjekt nebo jiná osoba zúčastněná na řízení vyrozuměna 

o prvním úkonu, který vůči němu v daňovém řízení správce daně nebo jiné osoby, o nichţ 

to zákon stanoví, učinili. V důsledku této obecné právní úpravy se v praxi vycházelo 

z judikatury a to např. z rozsudku čj. 5Afs 16/2004 nebo z rozsudku čj. 5Afs 89/2004, kde 

Nejvyšší správní soud vyjádřil tento právní názor, cituji: „daňová kontrola není 

samostatným řízením, ale dílčím procesním postupem v jeho rámci, který je před správcem 

daně zahájen zpravidla sepsáním protokolu o zahájení daňové kontroly…“. V rozsudku 

čj. 2Afs 69/2004 pak Nejvyšší správní soud judikoval, cituji: „daňová kontrola je zahájena 

dnem, kdy správce daně začne fakticky prověřovat daňový základ nebo jiné okolnosti 

rozhodné pro stanovení daně.“ Na základě této judikatury ke skutečnému zahájení daňové 

kontroly docházelo poté, co správce daně sepsal protokol o zahájení daňové kontroly 
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a následně začal fakticky prověřovat daňový základ. V tomto případě judikáty upřesnily 

a doplnily chybějící úpravu v zákoně o správě daní týkající se zahájení daňové kontroly. 

Poměrně rozsáhlá judikatura v této oblasti měla za následek, ţe daňový řád jiţ klade důraz 

na bezprostřední zahájení kontrolní činnosti tj. faktické prověřování. Daňový řád jiţ 

specifikuje, kdy je daňová kontrola zahájena, a to v § 87 odst. 1, cituji: „Daňová kontrola 

je zahájena prvním úkonem správce daně vůči daňovému subjektu, při kterém je vymezen 

předmět a rozsah daňové kontroly a při kterém správce daně začne zjišťovat daňové 

povinnosti nebo prověřovat tvrzení daňového subjektu nebo jiné okolnosti rozhodné pro 

správné zjištění a stanovení daně.“ Zákon o správě daní konkrétně nespecifikoval a ani 

daňový řád nyní konkrétně nespecifikuje, ţe při zahájení daňové kontroly je nutné sepsat 

protokol o zahájení daňové kontroly. S ohledem například na zmiňované rozsudky čj. 5Afs 

16/2004 a čj. 5Afs 89/2004, je ovšem nutné takto při zahájení daňové kontroly 

postupovat. 
[6][8][9]

  

V současné době, aby nedocházelo ke sporům v souvislosti se zahájením daňové 

kontroly, s ohledem na specifikaci zahájení daňové kontroly v daňovém řádu a s ohledem 

na příslušnou judikaturu, doporučuji následující postup, podle kterého by měl správce daně 

při zahájení daňové kontroly postupovat. Při zahájení daňové kontroly by měl být sepsán 

s daňovým subjektem nebo jeho zástupcem protokol o zahájení daňové kontroly. V tomto 

protokolu správce daně vymezí předmět a rozsah daňové kontroly. Po sepsání tohoto 

protokolu by měla bezprostředně následovat fyzická kontrola dokladů, které byly 

podkladem pro daňové přiznání týkající se kontrolované daně, kontrola účetnictví, či 

daňové evidence atd. V případě, ţe při zahájení daňové kontroly daňový subjekt nepředloţí 

ţádné doklady, účetnictví, daňovou evidenci atd., musí správce daně, pro splnění 

podmínky bezprostředního zahájení kontrolní činnosti, zjistit daňové povinnosti nebo 

prověřit tvrzení daňového subjektu nebo jiné okolnosti pro správné zjištění a stanovení 

daně, jiným způsobem, a to například podrobnou identifikací údajů uvedených v daňovém 

přiznání nebo rozborem podnikatelské činnosti daňového subjektu a s ní souvisejících 

příjmů a výdajů. Toto prověřování nebo rozbor musí být zachycen do příslušného 

protokolu o ústním jednání, při zahájení daňové kontroly. Dále by mělo být v tomto 

protokolu uvedeno, proč nezapočalo k prověřování jednotlivých dokladů bezprostředně 

po vymezení předmětu a rozsahu daňové kontroly.  

Jen tehdy, kdyţ správce daně zahájí daňovou kontrolu v souladu s právními 
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předpisy, lze přesně určit datum zahájení daňové kontroly. Určení přesného data zahájení 

daňové kontroly je velice důleţité, protoţe od tohoto okamţiku jsou odvozovány právní 

účinky svázané s tímto okamţikem. Jedním z takovýchto účinků je účinek na běh 

prekluzivní lhůty pro vyměření či doměření daně. Okamţik zahájení daňové kontroly je 

úkon, od kterého běţí lhůta pro stanovení daně znovu. S okamţikem zahájení daňové 

kontroly je také svázán právní následek uvedený v § 141 daňového řádu, podle kterého 

není v době, probíhající daňové kontroly, přípustné podat dodatečné daňové přiznání. 

3.1.1 Důvody pro zahájení daňové kontroly 

V úvodu této diplomové práce je uvedeno, ţe cílem diplomové práce je ukázat 

na skutečnost, ţe v současné době by provedení daňové kontroly striktně pouze podle 

hmotně právních a procesně právních zákonů bez respektování daňové judikatury vedlo 

zcela jistě k následné nezákonnosti tohoto daňového řízení. Ve většině případů, skutečně 

správce daně respektuje aktuální daňovou judikaturu. Případ, kdy se daňová správa 

neztotoţnila s nálezem soudu, se týkal nálezu Ústavního soudu čj. I. ÚS 1835/07 ze dne 

18. 11. 2008 ve věci nutnosti existence skutečností pro zahájení daňové kontroly a sdělení 

těchto skutečností daňovému subjektu. Nález Ústavního soudu čj. I. ÚS 1835/07 uvádí, 

cituji: „V podmínkách materiálního právního státu je proto nezbytné trvat na poţadavku, 

aby takové omezení či narušení autonomní sféry jednotlivce mělo jasný a předem 

seznatelný důvod, legitimující pouţití takového omezení, a takový důvod musí spočívat 

v konkrétních skutečnostech. Jinak řečeno, v případě daňové kontroly nemůţe být takovým 

důvodem obecně formulovaný zájem státu na výběru daní, který je účelem zákona o správě 

daní a poplatků, nýbrţ musí zde existovat konkrétními skutečnostmi podloţené podezření, 

ţe konkrétní daňový subjekt, u něhoţ je daňová kontrola zahajována, zřejmě svou daňovou 

povinnost nesplnil, nebo splnil, avšak v míře menší neţ by měl.  

…V případě daňového řízení to znamená, ţe pouţití daňové kontroly nemůţe být 

zcela svévolné, nýbrţ je třeba vyţadovat existenci správcem daně formulovaných důvodů 

k jejímu zahájení, tj. existenci konkrétních pochybností či podezření, ţe daňovým 

subjektem původně přiznaná a správcem daně vyměřená (byť i jen konkludentně) daň je 

niţší, neţ by měla být. Šlo by o realizaci svévole, kdyby správce daně mohl provádět 

daňovou kontrolu kdykoliv a bezdůvodně u libovolných daňových subjektů, 

resp. v případech, kdy sám uzná za vhodné a takříkajíc "na zkoušku"…“
[10]
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Ministerstvo financí České republiky (dále jen Ministerstvo financí) k tomuto 

nálezu vydalo stanovisko, ve kterém, mimo jiné uvedlo, ţe neshledává racionální důvod 

k odchýlení se od dosavadní zákonné praxe, dle které jsou a obecně i musí být daňové 

kontroly zahajovány i bez předchozího konkrétního podezření, proto bude dosavadní 

aplikační praxe i nadále zachována. K tomuto rozhodnutí dospělo Ministerstvo financí 

i s ohledem na odlišný názor JUDr. Janů, předsedkyně senátu, který předmětný nález 

vydal. Dle jejího názoru předpokladem daňové kontroly není existence pochybností 

o správném stanovení daně; jde pouze o zjištění nebo prověření toho, zda byla daň 

stanovena správně. S právním názorem předsedkyně senátu JUDr. Janů, vyjádřeném 

v tomto nálezu Ústavního soudu, se Ministerstvo financí zcela ztotoţnilo.  

Po tomto nálezu Ústavního soudu došlo k hromadnému napadání daňových 

kontrol převáţně daňovými poradci a tím k hromadným ţalobám v této věci. V současnosti 

soud řeší mnoho kasačních stíţností ze stran finančních ředitelství, které se neztotoţňují 

s konkrétním názorem Ústavního soudu. Z počátku soudy rozhodovaly shodně s nálezem 

Ústavního soudu čj. I. ÚS 1835/07 ve prospěch daňových subjektů, nyní je jiţ z dostupné 

judikatury zřejmé, ţe ani soudy nepřebírají mechanicky právní názory obsaţené v nálezu 

Ústavního soudu, při naplnění určitých podmínek, proto je v současné době rozhodováno 

i ve prospěch finančních ředitelství. Jak se Nejvyšší správní soud vypořádal se skutečností, 

ţe nerozhoduje shodně s nálezem Ústavního soudu je zřejmé například z rozsudku čj. 7Afs 

15/2010-89, cituji: „Nejvyššímu správnímu soudu nepřísluší posuzovat zákonnost 

citovaného nálezu Ústavního soudu ze dne 18. 11. 2008, sp. zn I. ÚS 1835/07, ani úvahy, 

které tento soud vedly k formulaci v něm prezentovaných názorů (článek 89 odst. 2 

Ústavy). Nejvyšší správní soud je však oprávněn učinit si úsudek o tom, zda je právní 

názor obsaţený v odůvodnění tohoto nálezu Ústavního soudu natolik obecné povahy, ţe je 

obecně závazný i při řešení typově shodných případů. Je tomu tak proto, ţe z rozhodovací 

praxe Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu zároveň plyne, ţe ústavní kautela 

závaznosti právního názoru obsaţeného v nálezu Ústavního soudu pro posouzení skutkově 

obdobných případů neplatí bezvýjimečně.“
[9]

 

Rozdílný náhled na institut daňové kontroly v citovaném rozsudku Nejvyšší 

správní soud popsal takto, cituji: „Nejvyšší správní soud ve své rozhodovací praxi plně 

respektuje ústavní kautely postupu správních orgánů v daňovém řízení. V daňovém řízení 

se nutně střetává veřejný zájem na stanovení a výběru daní na straně jedné a zájem 
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na ochraně autonomní sféry jednotlivce na straně druhé. Tento střet je, obdobně jako 

v jiných případech, třeba řešit prostřednictvím testu proporcionality. Omezení osobní sféry 

jednotlivce spočívající v oprávnění správce daně realizovat daňovou kontrolu tak musí 

sledovat legitimní cíl a být ve vztahu k tomuto cíli vhodné, potřebné a přiměřené. 

Legitimním cílem je veřejný zájem státu na řádném stanovení a výběru daní 

zakotvený v § 2 odst. 2 zákona o správě daní a poplatků. Zákonodárce byl při zakotvení 

daňových kontrol v právním řádu České republiky veden úmyslem omezit daňové úniky. 

Daňová kontrola je jako taková jednoznačně způsobilá k tomu, aby k dosaţení tohoto cíle 

napomáhala, protoţe slouţí k ověření splnění daňové povinnosti daňových subjektů. 

Naplnění hlediska potřebnosti Nejvyšší správní soud shledal v tom, ţe v případě daňové 

kontroly jde o relativně šetrný z moţných způsobů dotčení autonomní sféry jednotlivce, 

a to s ohledem na široký katalog oprávnění, jimiţ daňový subjekt v rámci daňové kontroly 

disponuje, a jejich reálnou a efektivní ochranu nejen v daňovém řízení, ale zejména 

v případném soudním řízení správním. Zde Nejvyšší správní soud opět odkazuje na svoji 

bohatou judikaturu, kterou definoval přísné standardy kladené na ochranu práv daňových 

subjektů v rámci daňové kontroly, včetně moţnosti bránit se této kontrole jiţ v jejím 

průběhu cestou ţaloby na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu 

(srov. např. usnesení rozšířeného senátu ze dne 31. 8. 2005, čj. 2Afs 144/2004 - 110, 

rozsudek ze dne 8. 2. 2006, čj. 1Afs 32/2005 - 44, rozsudek ze dne 29. 3. 2006, 

čj. 1Afs 55/2005 - 92, nebo rozsudek ze dne 14. 3. 2007, čj. 2Aps 3/2006 - 53, 

www.nssoud.cz).  

Ústavní kautela minimalizace zásahů do autonomní sféry daňového subjektu 

v rámci provádění daňové kontroly je proto naplněna jiţ tím, ţe správce daně plně 

respektuje mantinely, které jsou mu určeny zákonem o správě daní a poplatků 

a rozhodovací praxí Ústavního soudu a správních soudů. Poţadavek, aby správce daně 

disponoval při zahájení daňové kontroly konkrétním podezřením, či pochybnostmi 

o řádném splnění daňové povinnosti nemá opodstatnění a je v rozporu s pojmovým 

chápáním kontroly ve správním právu jako takové. Navíc by znamenal negaci institutu 

daňové kontroly v daňovém řízení.“
[9]

 

Jako k významné skutečnosti v otázce rozhodování Ústavního soudu se nyní 

přihlíţí k nálezu Ústavního soudu ze dne 30. 9. 2010, čj. III. ÚS 2357/10, v němţ Ústavní 
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soud posuzoval rozsudek Nejvyššího správního soudu vydaný poté, kdy jeho předchozí 

rozsudek byl Ústavním soudem zrušen právě z důvodů nezkoumání prekluze. Ústavní 

stíţnost stála na námitce nerespektování podmínek pro zahájení daňové kontroly, která 

měla být zahájena pouze formálně. Ústavní soud zde akceptoval, ţe se Nejvyšší správní 

soud řádně zabýval prekluzí a daňovou kontrolu posuzoval v kontextu celého daňového 

řízení; v tom neshledal libovůli, nelogičnost ani nekonzistentnost.
[10]

   

V současné době, jak je z dostupné judikatury zřejmé, soudy v této otázce 

rozhodují rozdílně a to z důvodu, který je jiţ uveden v několika judikátech. Ústavní soud 

v poukazované věci hodnotil konkrétní okolnosti jím projednávaného případu, které nelze 

vztáhnout na jakýkoliv případ prostého neuvedení důvodů pro zahájení daňové kontroly. 

Ţádná provedená daňová kontrola není zcela identická.  

Předpokladem daňové kontroly není existence pochybností o správném stanovení 

daně, jde pouze o zjištění nebo prověření toho, zda byla stanovena správně. Daňová 

kontrola se provádí ve vymezeném rozsahu pro dosaţení cíle stanoveného zákonem. Tímto 

cílem je dle § 1 odst. 2 daňového řádu správné zjištění a stanovení daní a zabezpečení 

jejich úhrady. Existence konkrétních pochybností a jejich sdělení v protokolu o zahájení 

daňové kontroly není jednak v ustanovení § 85 daňového řádu uvedeno a jednak by tento 

postup přisuzoval daňové kontrole funkci vytýkacího řízení (postupu odstranění 

pochybností), coţ je odlišný procesní postup správce daně. Z důvodu, ţe se judikatura 

v této otázce rozchází a s ohledem na změnu procesního zákona, je pravděpodobné, ţe se 

touto otázkou bude zabývat opět Ústavní soud.  

Od počátku nálezu Ústavního soudu čj. I. ÚS 1835/07 daňová správa zastává 

názor, ţe při daňových kontrolách postupuje dle platného procesního zákona a ţe existence 

konkrétních důvodů a následná jejich formulce při zahájení daňové kontroly, nemá oporu 

v zákonných předpisech. Doporučuji proto, aby správce daně prováděl daňové kontroly 

tak, jako doposud, pouze s přihlédnutím na změny, které přinesla změna procesního 

zákona, tj. nová povinnost při zahájení daňové kontroly vymezit rozsah daňové kontroly.   

V závěru této kapitoly bych chtěla ze své praxe uvést, ţe i přes skutečnost, ţe při 

zahájení daňové kontroly nejsou sdělovány konkrétní důvody, ve většině případů, existuje 

nějaký důvod, proč byl daňový subjekt navrţen do plánu kontrol, ať je to opakující se 

ztráta, nesoulad mezi údaji uvedenými v daňovém přiznání k dani z příjmů a údaji 
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uvedenými v daňovém přiznání k dani z přidané hodnoty atd. V případě, ţe by bylo 

postupováno dle zmiňovaného nálezu Ústavního soudu a správce daně by formuloval 

důvody pro zahájení daňové kontroly, mělo by to zcela jistě za následek, ţe by konkrétní 

důvody začaly být napadány například kvůli neopodstatněnosti atd. 

3.2 Způsoby doměření daně 

Po zahájení daňové kontroly, jsou-li zjištěny skutečnosti vedoucí ke zjištění, 

ţe základ daně a daň byly daňovým subjektem uvedeny v jím podaném daňovém přiznání 

v nesprávné výši, je moţno ve vazbě na dané okolnosti daň doměřit třemi způsoby: 

- na základě dokazování, tedy „správně“; pokud to není moţné, pak 

- na základě pomůcek, tedy „kvalifikovaným odhadem“; pokud ani to není moţné, 

- na základě sjednání její výše. 

V praxi je nejvíce pouţíváno doměření daně na základě dokazování nebo 

na základě pomůcek. Ke sjednání daně se přistupuje ojediněle.
[2]

 

Určení správného způsobu doměření daně je při daňové kontrole velmi důleţité, 

a to z důvodu, ţe právě soudy v mnoha případech rozhodly, ţe způsob doměření daně 

nebyl v souladu se zákony, ţe např. správce daně uvádí, ţe daň byla stanovena na základě 

dokazování a ve skutečnosti se jednalo o stanovení daně na základě pomůcek. Otázkou 

způsobů doměření daně se zabýval Nejvyšší správní soud např. v rozsudku čj. 6A 76/2001-

96, ve kterém upřesnil váhu jednotlivých způsobů doměření daně a jejich místo v daňovém 

řízení, cituji: „V daňovém řízení je kaţdý daňový subjekt jednak povinen daň sám přiznat, 

a tíţí jej tedy břemeno tvrzení, a jednak je povinen toto své tvrzení doloţit, tj. nese 

břemeno důkazní. Pokud správce daně zákonem určeným způsobem vyjádří pochybnost 

o tvrzení daňového subjektu, je daňový subjekt povinen tvrzené skutečnosti prokázat, a to 

ve lhůtě stanovené správcem daně. Nevyvrátí-li pochybnosti správce daně, je správce daně 

oprávněn stanovit základ daně i daň pomocí pomůcek, které má sám k dispozici, nebo 

které si opatří, a to i bez součinnosti daňového subjektu, tj. stanovit daň náhradním 

způsobem podle § 31 odst. 5 a § 44 daňového řádu. Teprve kdyby nemohla být daň 

stanovena dostatečně spolehlivě ani podle pomůcek, můţe správce daně v dohodě 

s daňovým subjektem základ daně a daň sjednat.  
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Ze systematiky pořadí moţností stanovení daně v § 31 daňového řádu je zřejmé, 

ţe za základní metodu stanovení daně povaţoval zákonodárce dokazování. Daňový základ 

a daň jsou tímto postupem stanoveny nejpřesněji. Další dvě metody, tj. stanovení daňové 

povinnosti za pouţití pomůcek a sjednání daně, jsou metodami náhradními, které 

přicházejí v úvahu aţ při vyloučení moţnosti stanovit daň dokazováním. Míra jejich 

přesnosti je pak nepochybně niţší, neţ u metody předchozí. Pro pouţití pomůcek 

pro stanovení základu daně a daně poţaduje zákon splnění podmínky, ţe nelze daň stanovit 

dokazováním podle odstavců 1 aţ 4 tohoto ustanovení; předpokladem pro sjednání daně je 

vedle splnění této podmínky (tedy ţe nelze stanovit daň dokazováním) ještě další 

podmínka, totiţ ţe základ daně a daň nelze dostatečně spolehlivě stanovit ani podle 

pomůcek, které má správce daně k dispozici. Znamená to, ţe zákon předpokládá, ţe 

ke stanovení daňové povinnosti dojde dokazováním, případně za pouţití pomůcek či 

na základě sjednání, přičemţ pouţití kaţdé následující metody bude moţné pouze 

při vyloučení metody předchozí.“
[9] 

V rozsudku čj. 1Afs 79/2005-52 Nejvyšší správní soud k této problematice 

vyjádřil tento právní názor, cituji: „Konstrukce způsobu stanovení daňové povinnosti je 

podle § 31 daňového řádu zaloţena na jisté hierarchii postupů správce daně. Prioritu má 

stanovení daně dokazováním. Při tomto postupu je nejširším způsobem zajištěna faktická 

účast daňového subjektu na prováděném řízení, můţe navrhovat provedení jednotlivých 

důkazů, popřípadě důkazy pro své tvrzení správci daně předkládat sám. Aţ za situace, ţe 

nastane taková absence důkazních prostředků, ţe jiţ daň nelze stanovit za pomocí důkazů, 

nastupuje v pořadí druhý způsob stanovení daně, tedy uţití pomůcek, které si je oprávněn 

správce daně obstarat sám, a to i bez účasti daňového subjektu (§ 31 odst. 5 daňového 

řádu). Nastane-li dokonce nemoţnost stanovení daně pomocí pomůcek, aţ tehdy se daň 

sjedná (§ 31 odst. 7 daňového řádu).“
[9]

  

Jak je zřejmé z citovaného rozsudku, snahou správce daně musí být nejprve 

stanovit daň dokazování, jestliţe to není moţné, můţe správce daně při splnění daných 

podmínek stanovit daň za pouţití pomůcek a zda i tento způsob není moţný, nastává 

po splnění daných podmínek sjednání daně.  

Z důvodu, ţe dle dosavadní judikatury způsob doměření daně dokazováním je 

postup, kdy jsou základ daně a daň stanoveny nejpřesněji, doporučuji, aby bylo snahou 
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správce daně daň doměřovat tímto způsobem. Dle mého názoru, základem pro dosaţení 

tohoto cíle musí být snaha správce daně, dosáhnout co nejuţší spolupráce s daňovým 

subjektem.    

3.3 Dokazování 

Daňové řízení podle dosavadní judikatury je postaveno na zásadě toho, ţe kaţdý 

daňový subjekt má dvě základní povinnosti. První povinností daňového subjektu je 

povinnost za podmínek stanovených zvláštním zákonem daň přiznat (podat daňové 

přiznání). Daňový subjekt tedy v této věci stíhá břemeno tvrzení. Druhou jeho povinností 

je povinnost toto své tvrzení doloţit (např. v rámci daňové kontroly předloţit účetní 

doklady a účetní evidence). Stíhá jej tedy břemeno důkazní. Toto své břemeno, pokud jde 

o výši daňové povinnosti, daňový subjekt plní v řízení vytýkacím či v daňové kontrole, 

případně v řízení o opravných prostředcích.
[2]

  

K tomuto právnímu názoru dospěl i Nejvyšší správní soud v rozsudku čj. 2Afs 

24/2007-119, cituji: „Daňové řízení je v České republice, obdobně jako i v jiných státech, 

postaveno na zásadě, ţe kaţdý daňový subjekt má povinnost sám daň přiznat, tedy má 

břemeno tvrzení, ale také povinnost toto své tvrzení doloţit, tj. má i břemeno důkazní. Toto 

své břemeno daňový subjekt plní v důkazním řízení, které vede správce daně. Podle 

ustanovení § 31 odst. 9 d. ř. daňový subjekt prokazuje všechny skutečnosti, které je 

povinen uvádět v přiznání, hlášení a vyúčtování nebo k jejichţ průkazu byl správcem daně 

v průběhu daňového řízení vyzván.“
[9]

   

Samotnému doměření daně v rámci daňové kontroly zpravidla předchází 

dokazování. S dokazováním souvisela v zákoně o správě daní převáţně tato ustanovení: 

§ 2 odst. 3 a § 31. V daňovém řádu tato ustanovení nově upravují:  § 8 odst. 1, § 92 a § 93.  

I tato část daňového řízení je z veliké části ovlivněna vydanou judikaturou. Při 

porovnání ustanovení týkající se dokazování v zákoně o správě daní a v daňovém řádu je 

zřejmé, ţe zákonodárce při tvorbě daňového řádu vycházel z vydané judikatury. Daňový 

řád například nově stanovuje, jestliţe daňový subjekt navrhuje výslech svědka, musí sdělit 

údaje o tomto svědkovi a zdůvodnit účast svědka v řízení. Pokud správce daně návrhu 

nevyhoví, musí to zdůvodnit. Tato nová povinnost daňového subjektu se ztotoţňuje 

se závěry Nejvyššího správního soudu např. s rozsudkem čj. 8Afs 70/2007-102 nebo 
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čj. 8Afs 65/2005-79, ze kterých vyplývá, ţe navrhne-li daňový subjekt k prokázání svého 

tvrzení provedení důkazu, musí jej dostatečně identifikovat, neboť moţnost správce daně 

provést důkazní prostředek navrţený daňovým subjektem je limitována poskytnutými 

údaji. Nelze přičítat k tíţi daňového orgánu to, ţe se mu nepodařilo vyhledat nedostatečně 

identifikovaný důkazní prostředek. Navrhuje-li daňový subjekt výslech svědka, musí jej 

přesně označit, včetně kontaktních údajů, a zásadně musí uvést, co má být jeho výpovědí 

prokázáno ve vztahu k předmětu daňového řízení.
[9]

 

 Nově daňový řád stanovuje správci daně, oproti zákonu o správě daní, ţe můţe 

daňový subjekt vyzvat k prokázání skutečností potřebných pro správné stanovení daně jen 

tehdy, pokud potřebné informace nelze získat z vlastní úřední evidence. Zde se odráţí 

základní zásada daňového řízení uvedená v § 2 odst. 2 daňového řádu, kdy správce daně 

postupuje v daňovém řízení v úzké souvislosti s daňovými subjekty a při vyţadování 

plnění jejich povinností v daňovém řízení zvolí jen takové prostředky, které daňové 

subjekty nejméně zatěţují. Tato zásada byla také několikrát předmětem soudních sporů.
[6] 

Dále daňový řád v oblasti dokazování nově ukládá správci daně povinnost, ţe 

o hodnocení důkazů sepíše správce daně úřední záznam, pokud toto hodnocení neuvádí 

v jiné písemnosti. 

Daňový řád (dříve i zákon o správě daní) procesní postup při dokazování upravuje 

v podstatě jen velmi obecně, proto je nutné přihlíţet k dosavadní judikatuře. S pomocí této 

judikatury lze určit, jakými principy se musí samotné dokazování řídit. Jedná se zpravidla 

o tyto principy: 

- dokazování provádí správce daně, který je zodpovědný za dodrţení všech závazně 

právních předpisů, procesních postupů, pravidel při celém procesu dokazování, 

- důkazní břemeno k prokázání určité skutečnosti nese ten, kdo tuto skutečnost tvrdí, 

- daňový subjekt nese důkazní břemeno ke všem skutečnostem, které je povinen uvádět 

v daňovém přiznání, hlášení, vyúčtování a dalších podáních, 

- správce daně nese důkazní břemeno ke skutečnostem uvedeným v § 92 odst. 5 

daňového řádu, 

- správce daně při hodnocení důkazů postupuje podle zásady volného hodnocení důkazů 

zakotvené v § 8 odst. 1 daňového řádu, 

- dokazování v daňovém řízení je ovládáno zásadou formální pravdy, není povinností 
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správce daně zjišťovat celou pravdu o určité skutečnosti a vyhledávat např. důkazní 

prostředky ve prospěch daňového subjektu, iniciativa k prokázání pravdy musí být  

na straně daňového subjektu, 

- v odůvodnění rozhodnutí a v jiných zákonem stanovených listinách např. ve zprávě 

o daňové kontrole, musí správce daně popsat svojí správní úvahu ohledně hodnocení 

důkazních prostředků, zejména uvést, které skutečnosti má za prokázané, a o které 

důkazy opřel svá skutková zjištění, jakými úvahami se při hodnocení důkazů řídil a jak 

věc posoudil po právní stránce.
[1]

 

Povinnost správce daně spočívající v seznámení daňového subjektu s tím, jak 

správce daně zhodnotil veškeré důkazy, které se týkaly skutečností, šetřených v rámci 

daňové kontroly, která je zmíněna v předešlém bodě, stanovuje správci daně ustanovení 

§ 88 odst. 2 daňového řádu, ve kterém je uvedeno, cituji: „Správce daně seznámí daňový 

subjekt s výsledkem kontrolního zjištění, včetně hodnocení dosud zjištěných důkazů, 

a předloţí mu jej k vyjádření.“ Přes skutečnost, ţe zákon o správě daní výslovně tuto 

povinnost správci daně neukládal, plnil správce daně, při platnosti zákona o správě daní, 

tuto povinnost na základě rozhodnutí soudů k této problematice. Na základě této judikatury 

zákonodárce jiţ výslovně zakotvil tuto povinnost do daňového řádu.
[6]

  

S ohledem na daňový řád a dosavadní judikaturu, plynou správci daně dle mého 

názoru, pro zachování zákonných práv daňového subjektu a pro zachování zákonitosti 

procesu v oblasti dokazování, při hodnocení důkazů následující povinnosti. Povinností 

správce daně je zkoumat veškeré důkazy získané v rámci důkazního řízení, správce daně 

není oprávněn k tomu, aby přihlíţel pouze k některým důkazům, které si sám zvolí. Kaţdý 

důkaz správce daně posuzuje jednotlivě a zároveň všechny důkazy posuzuje v jejich 

vzájemné souvislosti. Závěrečná úvaha, jak byly veškeré jednotlivé důkazy zhodnoceny, 

jaké skutečnosti na základě těchto důkazů byly prokázány a které nikoliv, musí být 

správcem daně sdělena daňovému subjektu nejpozději před sepsáním zprávy o daňové 

kontrole. Úvaha, podle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, musí vyplývat 

z racionálního myšlenkového procesu odpovídajícího poţadavkům formální logiky, nelze 

jen hole konstatovat například, ţe tento důkazní prostředek neprokazuje, musí být zřejmé, 

z jakého důvodu k tomu závěru správce daně došel. Správce daně musí dát moţnost 

daňovému subjektu, aby se vyjádřil k výsledku kontrolního zjištění, včetně hodnocení 

dosud zjištěných důkazů. V případě, ţe daňový subjekt poţaduje lhůtu pro vyjádření, je 
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povinností správce daně mu tuto lhůtu v přiměřené míře poskytnout. Přesto, ţe z daňového 

řádu vyplývá, ţe s hodnocením důkazů musí být daňový subjekt seznámen v závěrečné fázi 

daňové kontroly, tj. ve fázi před sepsáním zprávy o daňové kontrole, je s ohledem na oblast 

přelévání důkazního břemene nutné v některých případech hodnotit důkazy a toto 

hodnocení důkazů sdělit daňovému subjektu v jednotlivých částech dokazování. 

Problematika přelévání důkazního břemene bude řešena v podkapitole pod názvem 

„důkazní břemeno“ (3.3.2). 

3.3.1 Výzvy v daňové kontrole 

Důleţitou roli v rámci dokazování má výzva k prokázání skutečností. Má-li 

v rámci daňové kontroly správce daně pochybnosti o tvrzení daňového subjektu, potom 

zákonným způsobem vyjádří tyto pochybnosti a dá daňovému subjektu v přiměřené lhůtě 

moţnost tvrzené skutečnosti dokázat. Moţnost dokazovat svá tvrzení je dána daňovému 

subjektu prostřednictvím výzvy k prokázání skutečností vydané správcem daně. 

Bez vydání této výzvy nelze dle dosavadní judikatury daň doměřit a to z důvodu, ţe by 

daňovému subjektu byla upřena jeho zákonná práva.   

V zákoně o správě daní bylo moţné vyčíst, nyní i v daňovém řádu, jaké má mít 

výzva k prokázání skutečností zákonné náleţitosti, ovšem tyto zákonné předpisy neuvádí 

ostatní poţadavky na výzvu, jako je určitost, srozumitelnost a splnitelnost výzvy, jejichţ 

absence však má rovněţ za následek její nezákonnost. V tomto směru se opět musí 

přihlíţet k vydané judikatuře. Například k rozsudku Nejvyššího správního soudu čj. 7Afs 

155/2004, který uvádí, cituji: „Lze tedy dovodit, ţe má-li daňový subjekt prokazovat 

skutečnosti k výzvě správce daně, musí jít o výzvu jasnou, určitou, srozumitelnou 

a splnitelnou. …Vzhledem k závaţnosti důsledků, které má neunesení důkazního břemene, 

je třeba trvat na poţadavku, aby výzva správce daně byla naprosto bezchybná“. Dále 

rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 7Afs 58/2005–94 určuje, cituji: „Aby správce 

daně mohl pro stěţovatele s nesplněním výzvy spojovat nepříznivé právní důsledky 

a stanovit daň kontumačním způsoben podle pomůcek, tj. bez součinnosti s daňovým 

subjektem, musí být vydaná výzva správce daně zcela nezbytně určitou, srozumitelnou 

a splnitelnou. Ve výzvě pak uloţená důkazní povinnost musí být vyjádřena jasně 

a nepochybně tak, aby ji daňový subjekt byl objektivně schopen vyhovět (splnit).“
[9]
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Rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 5Afs 172/2006-115 se zabýval 

prokazováním „negativní skutečnosti“, dle tohoto rozsudku důkazní břemeno stíhá daňový 

subjekt ohledně všech skutečností, které v daňovém přiznání uvedl, resp. byl povinen uvést 

nebo k nimţ byl správcem daně vyzván. Neuvedl-li daňový subjekt v daňovém přiznání 

předmětný příjem, byť bylo zjištěno v daném roce, ţe tomuto příjmu relevantní část svého 

majetku daňový subjekt vydal, nestíhalo by jej důkazní břemeno ohledně tvrzení, ţe příjem 

neobdrţel. Důkazní břemeno není postaveno na prokázání toho, co daňový subjekt netvrdí, 

ale na tom, co sám uvádí.
[9]

    

S výše uvedeného je zřejmé, ţe aby se zabránilo napadení výzvy pro nezákonnost, 

musí správce daně vycházet při sestavení této výzvy nejen z daňového řádu, ale 

i z dosavadní judikatury. Aby výzva k prokázání skutečností v rámci daňové kontroly 

nebyla ze strany daňových subjektů napadána pro nezákonnost, musí, dle mého názoru, 

kromě zákonem stanovených náleţitostí, obsahovat a splňovat následující podmínky. 

Výzva musí obsahovat zjištění správce daně, pochybnost správce daně o tvrzení daňového 

subjektu a konkrétní uvedení toho, co má daňový subjekt správci daně prokázat 

s odvolávkou na příslušná ustanovení souvisejících zákonů. Správce daně nemůţe daňový 

subjekt vyzvat k čemukoliv, ale pouze k prokázání toho, co daňový subjekt sám tvrdí. 

Správce daně nemůţe daňovému subjektu striktně uloţit, jaký konkrétní důkazní 

prostředek má předloţit. Správce daně můţe daňovému subjektu navrhnout, například aby 

prokázal cestovné předloţením knihy jízd, avšak zároveň musí dát daňovému subjektu 

moţnost prokázat cestovné i jinými důkazními prostředky. Daňový řád neurčuje, jakými 

důkazními prostředky má daňový subjekt splnit svou důkazní povinnost, viz např. 

rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 8Afs 31/2005. Základem je, aby výzva 

k prokázání skutečností byla určitá, srozumitelná a splnitelná.  

V současné době, kdy nejsou dodatečné platební výměry napadány kvůli 

rozporům s hmotně právními zákony (zejm. ZDP a DPH), ale převáţně kvůli procesním 

chybám, je velice důleţité, aby výzvy byly správcem daně vydány v naprosto bezchybné 

formě.
[2]

  

3.3.2 Důkazní břemeno      

V kapitole nazvané „dokazování“ byla zmínka o přelévání důkazního břemene. 

Této problematice je věnována tato kapitola.  
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Důkazního řízení musí být vedeno v duchu přelévání důkazního břemene. 

Ve stručnosti řečeno to znamená, jestliţe daňový subjekt předloţí nějaký důkaz 

k prokázání skutečností, ke kterému ho správce daně vyzval a správce daně tento důkaz 

povaţuje za nedostatečný či nepravdivý, v tomto okamţiku se důkazní břemeno přenese 

na správce daně, a to v souladu s § 92 odst. 5 daňového řádu. Z tohoto vyplývá, ţe nelze 

učinit závěr o neunesení důkazního břemene, např. neprokázání výdajů, v okamţiku, kdy 

nebyly vyčerpány moţnosti dalšího dokazování, tj. v okamţiku kdy není prokazatelné, ţe 

v tomto okamţiku leţelo důkazní břemeno na daňovém subjektu. Správce daně nemůţe 

učinit konečný závěr o neprokázanosti v době, kdy se podle daňového řádu přeneslo 

důkazní břemeno na správce daně. Problematikou přelévání důkazního břemene se doslova 

daňový řád nezabývá, proto je nutné vycházet z toho, jak tuto problematiku řeší soudy. 

Tento postup se odráţí například v rozsudku Nejvyššího správního soudu čj. 2Afs 

24/2007-119, cituji: „…Pravidlo, ţe v daňovém řízení nese důkazní břemeno daňový 

subjekt, má některé výjimky – ve věci stěţovatele je podstatné zejména ustanovení § 31 

odst. 8 písm. písm. c) d. ř., podle něhoţ správce daně prokazuje existenci skutečností 

vyvracejících věrohodnost, průkaznost, správnost či úplnost účetnictví a jiných povinných 

evidencí či záznamů, vedených daňovým subjektem. Uvedená ustanovení d. ř. v jejich 

ústavně konformním výkladu vytvářejí vyváţený komplex povinností tvrzení a povinností 

důkazních mezi daňovým subjektem a správcem daně.“
[9]

   

Z důvodu, ţe ustanovení § 31 odst. 8 zákona o správě daní nebylo v daňovém 

řádu zásadně změněno, je nutné, aby správce daně v procesním řízení, které je vedeno 

podle daňového řádu, respektoval v této oblasti příslušnou dosavadní judikaturu.  

V oblasti přelévání důkazního břemene, mohou nastat následující základní 

situace. Dle mého názoru je nezbytné, aby správce daně u jednotlivých situací dodrţoval 

níţe popsané jednotlivé fáze řízení, protoţe tím můţe zabránit napadání procesního řízení 

pro nezákonnost. Jednotlivé fáze řešení vycházejí například z rozsudků Nejvyššího 

správního soudu čj. 9Afs 30/2008 – 97 a čj. 3Afs 12/2003-277, které řeší přesun důkazního 

břemene. 

Situace A): Daňový subjekt nepředloţí na základě výzvy k prokázání skutečností ţádný 

důkazní prostředek nebo nereaguje na výzvu správce daně. 

Jednotlivé fáze:   
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- Výzva k prokázání skutečností, důkazní břemeno stíhá daňový subjekt, 

- daňový subjekt nepředloţil ţádné důkazní prostředky nebo nereagoval na výzvu, 

důkazní břemeno zůstalo na daňovém subjektu, 

- závěr správce daně.  

Situace B): Daňový subjekt předloţil důkazní prostředek dostatečně prokazující 

poţadované skutečnosti. 

Jednotlivé fáze:   

- Výzva k prokázání skutečností, důkazní břemeno stíhá daňový subjekt, 

- daňový subjekt předloţil důkazní prostředky (dle správce daně dostačující), důkazní 

břemeno zůstalo na daňovém subjektu, 

- závěr správce daně. 

Situace C): Daňový subjekt předloţil důkazní prostředek, správce daně tento důkazní 

prostředek zhodnotí jako nedostačující. 

Jednotlivé fáze:      

- Výzva k prokázání skutečností, důkazní břemeno stíhá daňový subjekt, 

- daňový subjekt předloţil důkazní prostředky (dle správce daně nedostačující), důkazní 

břemeno se přeneslo na správce daně, 

- správce daně zhodnotí důkazní prostředek, sdělí daňovému subjektu pochybnosti  

a na základě výzvy dá moţnost daňovému subjektu prokázat jiným způsobem, důkazní 

břemeno se přeneslo na daňový subjekt, 

- následuje postup na základě variant, které mohou nastat,   

 varianta a), daňový subjekt předloţí důkazní prostředek (dle správce daně 

dostačující), důkazní břemeno se jiţ nepřelévá na správce daně 

 varianta b), daňový subjekt předloţí důkazní prostředek (dle správce daně 

nedostačující), důkazní břemeno se přelévá na správce daně a cyklus se opakuje aţ 

do vyčerpání moţností dokazování u daňového subjektu 

 varianta c), daňový subjekt nepředloţí ţádný důkazní prostředek, důkazní břemeno 

se jiţ nepřelévá na správce daně, 

- závěr správce daně  
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3.4 Daň stanovená za použití pomůcek 

Nesplní-li daňový subjekt při dokazování jím uváděných skutečností některou 

ze svých zákonných povinností, a v důsledku toho nelze daň stanovit na základě 

dokazování, správce daně stanoví daň podle pomůcek, které si obstará, a to i bez 

součinnosti s daňovým subjektem. Uplatnění tohoto postupu při stanovení daně se uvede 

ve výroku rozhodnutí.
[6] 

Takto upravuje daňový řád v § 98 daň stanovenou podle pomůcek. V tomto 

ustanovení nedošlo k zásadním změnám oproti zákonu o správě daní. Při platnosti zákona 

o správě daní ke stanovení správného postupu tohoto způsobu doměření daně nestačilo 

správci daně znát pouze výklad zákona o správě daní. Jak postupovat, aby byla zachována 

zákonnost tohoto způsobu doměření daně, stanovily převáţně ve svých rozhodnutích soudy 

zabývající se touto problematikou, proto je i nyní důleţité, aby se přihlíţelo při procesním 

řízení k judikatuře vydané v době platnosti zákona o správě daní. Pouze v daňovém řádu 

zákonodárce oproti zákonu o správě daní doplnil, ţe pokud je stanovena daň podle 

pomůcek, je nutné uplatnění tohoto postupu uvést ve výroku rozhodnutí. 

Z citovaného ustanovení vyplývá, ţe pro splnění stanovení daně za pouţití 

pomůcek musí být splněny dvě podmínky: 

1. podmínka, ţe daňový subjekt při dokazování jím uváděných skutečností nesplnil 

některou ze svých zákonných povinností,  

2. podmínka, ţe v důsledku této skutečnosti není moţno daňovou povinnost stanovit 

dokazováním. 

Důleţitost splnění těchto podmínek a váha těchto podmínek v daňovém řízení 

byla stanovena aţ na základě judikatury. Pro příklad uvádím např. rozsudek Nejvyššího 

správního soudu čj. 5Afs 27/2009–91, ve kterém je uvedeno, cituji: „Z ustanovení § 31 

odst. 5 daňového řádu vyplývá, ţe správce daně můţe stanovit daňovou povinnost 

za pouţití pomůcek pouze v případě, jestliţe jsou kumulativně splněny dvě podmínky. 

Prvním předpokladem je skutečnost, ţe daňový subjekt při dokazování jím uváděných 

skutečností nesplnil některou ze svých zákonných povinností. Druhou podmínkou aplikace 

cit. ustanovení je, ţe v důsledku této skutečnosti není moţno daňovou povinnost stanovit 

dokazováním podle § 31 odst. 1 aţ 4 daňového řádu. Z tohoto ustanovení vyplývá jednak 

nutnost současného splnění obou podmínek, kdy nestačí splnění pouze jedné z nich, jednak 
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preference stanovení daně prostřednictvím dokazování. Upřednostnění stanovení daňové 

povinnosti dokazováním před stanovením daně pomůckami nebo sjednáním daně 

(§ 31 odst. 7 daňového řádu) je logické, neboť prvně jmenovaný způsob má největší 

předpoklad k tomu, aby odráţel skutečnou realitu příjmů a výdajů daňového subjektu. 

Ke stanovení daně za pouţití pomůcek, jeţ má správce daně k dispozici nebo které si 

obstará bez součinnosti s daňovým subjektem, tak můţe správce daně v případě, kdy 

daňový subjekt nesplnil některou ze svých zákonem stanovených povinností, přistoupit 

pouze tehdy, kdyţ daňovou povinnost nelze dokazováním stanovit vůbec.“
[9]

  

Dále tento rozsudek upřesňuje, ţe nelze daň doměřit způsobem dokazování, 

a zároveň způsobem za pouţití pomůcek, k čemu v praxi ze stran správců daně v některých 

případech docházelo, cituji: „ …správce daně při stanovení daňové povinnosti zjišťuje 

rozhodné skutečnosti buď zcela dokazováním, nebo zcela podle pomůcek. Není přípustné, 

aby základ daně byl zjištěn kombinací obou metod, tj. např. příjmy dokazováním a výdaje 

za pouţití pomůcek….“
[9]

  

S vyčíslením daně za pouţití pomůcek úzce souviselo v zákoně o správě daní 

ustanovení § 46 odst. 3. V daňovém řádu je tento odstavec vloţen přímo do § 98, který 

všeobecně souvisí s pomůckami a sjednáním daně. Toto ustanovení ukládá správci daně 

povinnost, při stanovení daně podle pomůcek, přihlédnout také ke zjištěným okolnostem, 

z nichţ vyplývají výhody pro daňový subjekt. Tuto povinnost upřesnil Nejvyšší správní 

soud například v rozsudku čj. 2Afs 2/2003 nebo v rozsudku čj. 5Afs 162/2006-114 takto:   

-  Správce daně je povinen přihlédnout i ke zjištěným okolnostem, z nichţ vyplývají 

výhody pro daňový subjekt, i kdyţ jím nebyly za řízení uplatněny,  

-  ze spisového materiálu tedy musí být zřejmé nejen to, zda byly splněny 

předpoklady pro stanovení daňové povinnosti pomocí pomůcek, ale téţ zda a jak 

správce daně přihlédl k okolnostem, z nichţ plynou pro daňový subjekt výhody,  

-  povinností správce daně není vyhledávat okolnosti, které by byly uznatelnou 

výhodou, je však nutné, aby byla ze správního spisu znatelná správní úvaha o tom, zda 

správce daně mohl podle povahy výsledků daňového řízení u konkrétní daně nějaké 

výhody zohlednit či nikoliv,  

-  za výhody, k nimţ je povinen správce daně přihlédnout, a to i ex offo, lze 

povaţovat především takové skutečnosti, které vyplývají ze zákona, resp. takové 

poloţky, na jejichţ uplatnění má poplatník právní nárok. Typicky se bude např. jednat  
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o uplatnění nezdanitelné části základu daně, resp. uplatnění odčitatelných poloţek, 

popř. slevy na dani dle § 35 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen zákon o daních z příjmů) za předpokladu, ţe takové 

skutečnosti připadají u poplatníka v úvahu. Za výhodu však není moţno povaţovat 

prokázané náklady, resp. jejich část, stejně tak nelze povaţovat za výhodu, k níţ by měl 

správce daně ve smyslu ust. § 46 odst. 3 zákona o správě daní přihlédnout např. výběr 

srovnatelného daňového subjektu, místo podnikání apod.
[9]

  

Ke stanovení daně za pouţití pomůcek vyšlo jiţ mnoho soudních rozhodnutí, 

které popisují jak má správce daně postupovat, aby byl zachován zákonem míněný proces. 

Tyto rozsudky bývají i podkladem pro vypracování metodických pomůcek ke stanovení 

daně za pouţití pomůcek ze stran finančních ředitelství. V současnosti jsou soudy nejvíce 

napadány po procesní stránce právě daňové kontroly související se stanovením daně 

za pouţití pomůcek, proto je i snahou správců daně zůstat u doměření daně na základě 

 dokazování a nepřecházet na doměření daně za pouţití pomůcek. 

Dle mého názoru, kdyby se měl správce daně u toho postupu doměření daně 

striktně drţet rozhodnutí soudů, musel by, s trochou nadsázky, odsouhlasit daň uvedou 

daňovým subjektem v daňovém přiznání, jak je zřejmé například z rozsudku Nejvyššího 

správního soudu čj. 2Afs 29/2006, cituji: „K pouţití pomůcek je dále vhodné uvést, ţe se 

jedná o nástroje slouţící ke kvalifikovanému odhadu daňové povinnosti a musí proto mít 

racionální povahu a musí v maximální reálně dostupné míře usilovat o přesnost jimi 

určovaných skutečností. Pomůcky nejsou prostředek kontumace daňového řízení či nástroj 

k trestání daňového subjektu, nýbrţ ve své podstatě představují podklad pro kvalifikovaný 

odhad relevantních skutečností na základě správci daně známých informací o daňovém 

subjektu, jiných osobách, o obecných poměrech na určitém trhu či v určité lokalitě aj. 

Určení relevantních skutečností podle pomůcek bude zpravidla méně přesné neţ jejich 

zjištění dokazováním, nicméně i tak se nesmí míjet s realitou, naopak, musí mít ambici se 

realitě co moţná nejvíce přiblíţit (projevem této zásady je ustanovení § 46 odst. 3 

ZSDP).“.
[9][2]

  

V tomto soudním rozhodnutí soud opomněl podotknout, jakým způsobem se má 

správce daně přiblíţit k realitě např. u daňového subjektu, který správci daně při zahájení 

daňové kontroly sdělí například, ţe vykonával obecně řečeno celkem neobvyklou 
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podnikatelskou činnost, účetnictví mu ukradli a jiné údaje si nepamatuje. Na údaje uvedené 

v daňovém přiznání nemůţe správce daně pohlíţet, protoţe nemá jistotu, zda jsou správné. 

Jak se má správce daně přiblíţit k realitě, kdyţ daňový subjekt nespolupracuje a rozsah 

podnikatelské činnosti nelze nikde zjistit. Jeden truhlář můţe mít zakázky za statisíce jiný 

za desetitisíce. Za těchto okolností správce daně obtíţně hledá pomůcky, na základě 

kterých by byla stanovena daň, která by se blíţila k moţné realitě.
[2]

   

Dále je v tomto rozsudku uvedeno, cituji: „I proto ostatně Ústavní soud ve své 

recentní judikatuře zdůrazňuje, ţe daňový subjekt zásadně má právo být o obsahu pomůcek 

informován a má právo se k nim vyjadřovat, nedochází-li tím k porušování práv či právem 

chráněných zájmů jiných osob, neboť jen tak je mu reálně umoţněno poukazovat 

na irelevanci či nesprávnost informací, které mají být pomůckami, či na jejich nesprávné 

vyhodnocení.“.
[2][9]

  

V tomto případě, do vydání rozsudku s tímto právním názorem, byli správci daně 

odpůrci toho práva, protoţe daňový subjekt, kterému byla doměřena jakákoliv výše daně, 

a on se prostřednictvím nahlíţení do spisu se stanovením daně seznámil, s touto daní 

nesouhlasil a následně pomůcky napadal. V současné době, na základě judikátů s touto 

tématikou, postupují správci daně při procesním řízení v souladu s tímto právním názorem 

soudů a daňový subjekt před vydáním dodatečného platebního výměru na základě daňové 

kontroly seznamují s obsahem úředního záznamu, ve kterém je podrobně uvedeno, jakým 

způsobem byla daň vyčíslena a zároveň mu dávají moţnost vyjádření se k tomuto 

vyčíslení. 

Jestliţe shrnu práva a povinnosti výše uvedené, pak je moţné na základě 

daňového řádu a dosavadní judikatury stanovit postup, jak má správce daně postupovat 

při stanovení daně podle pomůcek, aby nedocházelo k napadání procesního postupu při 

tomto stanovení pro nezákonnost. Dle mého doporučení by měl správce postupovat takto: 

- správce daně můţe stanovit daňovou povinnost za pouţití pomůcek pouze 

v případě, jestliţe jsou kumulativně splněny dvě podmínky, prvním předpokladem je 

skutečnost, ţe daňový subjekt při dokazování jím uváděných skutečností nesplnil 

některou ze svých zákonných povinností, druhou podmínkou je, ţe v důsledku této 

skutečnosti není moţno daňovou povinnost stanovit dokazováním,  
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- daň na základě pomůcek musí být stanovena dostatečně spolehlivě, pouţití 

pomůcek tak musí vést ke kvalifikovanému odhadu správné výše daně, tedy správce 

daně musí usilovat o to, aby se výsledná daň pokud moţno co nejvíce blíţila realitě, 

- správce daně je povinen přihlédnout i ke zjištěným okolnostem, z nichţ vyplývají 

výhody pro daňový subjekt, i kdyţ jím nebyly za řízení uplatněny, 

- ze spisového materiálu musí být zřejmé nejen to, zda byly splněny předpoklady pro 

stanovení daňové povinnosti pomocí pomůcek, ale téţ zda a jak správce daně přihlédl 

k okolnostem, z nichţ plynou výhody pro daňový subjekt, 

- správcem daně, před vydáním dodatečného platebního výměru, seznámí daňový 

subjekt s obsahem pomůcek, které slouţily pro stanovení daňové povinnosti, přitom je 

správce daně povinen dbát zachování mlčenlivosti podle ustanovení § 77 daňového 

řádu, 

- správce daně ponechá daňovému subjektu přiměřenou dobu k seznámení 

s pomůckami a k podání vyjádření. 

Často soud dochází k závěru, ţe správce daně nepostupoval správně. Není divu 

s ohledem na to, ţe ustanovení týkající se daně za pouţití pomůcek dává prostor k různým 

výkladům. Toto je zřejmé i z rozhodnutí soudů, která se velmi často vzájemně neshodují 

a postupem času se mění. Ţádný soudce si nedovede představit, jak je obtíţné v praxi 

stanovit daň za pouţití pomůcek, např. najít srovnatelný subjekt u kontrol, kdy o daňovém 

subjektu nemáte skoro ţádné informace, a daňový subjekt nespolupracuje. Soudci by si 

měli v tomto směru uvědomit, ţe daň stanovená na základě pomůcek se stanovuje převáţně 

takovým daňovým subjektům, kteří nepodnikají v souladu s právními předpisy, tj. nevedou 

účetnictví, krátí trţby, zastírají skutečnou činnost různými fikcemi, nespolupracují 

se správcem daně.
[2] 

V závěru bych chtěla poukázat na nejednotnost Nejvyššího správního soudu k této 

problematice srovnáním rozsudků čj. 8Afs 22/2007-59 ze dne 31. 7. 2007 a čj. 9Afs 

14/2008-8 ze dne 17. 7. 2008.  

Rozsudek čj. 8Afs 22/2007-59 uvádí, cituji: „Nejvyšší správní soud dále přistoupil 

k přezkoumání stěţovatelovy námitky, jíţ se dovolává vady řízení před správním orgánem, 

jiţ spatřuje v tom, ţe nebyl seznámen s úředním záznamem obsahujícím způsob stanovení 

daně podle pomůcek. Ve zprávě o daňové kontrole není uveden ţádný odkaz na úřední 
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záznam. Protoţe nebyl s tímto záznamem seznámen, nemohl se ani kvalifikovaně vyjádřit 

k výsledku daňové kontroly. Nejvyšší správní soud poukazuje na ustanovení § 46 odst. 2 

daňového řádu, z něhoţ vyplývá, ţe z vyměřovacího spisu musí být patrné, podle jakých 

pomůcek správce daně postupoval. Není tak předepsáno, jakou formu by měl mít 

dokument obsahující postup stanovení daňové povinnosti podle pomůcek; předepsáno je 

pouze to, ţe z vyměřovacího spisu musí být patrný.“ Nejvyšší správní soud v tomto 

případě zastává právní názor, ţe postačuje úřední záznam obsahující způsob stanovení 

daně podle pomůcek.
[9]

   

Rozsudek čj. 9Afs 14/2008-81, uvádí, cituji: „S tvrzením stěţovatele, ţe pro 

zákonný postup při vyměření daně dle pomůcek postačí uvedení způsobu výpočtu daně 

v úředních záznamech, se zdejší soud neztotoţňuje a není mu ani zřejmé, z jakého důvodu 

by měl být výpočet konečné daňové povinnosti včetně výčtu případných pomůcek, jakoţ 

i příslušných výhod, obsaţen pouze v úředních záznamech, namísto toho, aby byly tak 

významné okolnosti pro stanovení daně dle pomůcek obsaţeny přímo v příslušných 

zprávách o kontrole. Úřední záznam má být pouze pomocnou evidencí, kdyţ dle § 13 

zákona o správě daní a poplatků se pořizuje zejména o skutečnostech jinde neobsaţených 

(ústní sdělení, oznámení, poznámky apod.), zatímco zpráva o kontrole je k zachycení 

rozhodných skutečností pro stanovení daně na základě daňové kontroly přímo zákonem 

určena.“ V tomto případě Nejvyšší správní soud zastává právní názor, ţe úřední záznam 

obsahující způsob stanovení daně podle pomůcek, nepostačuje.
[9] 

3.5 Seznámení daňového subjektu s výsledkem kontrolního zjištění 

Ustanovení § 88 odst. 2 daňového řádu stanovuje, v jaké fázi správce daně 

seznamuje daňový subjekt s výsledkem kontrolního zjištění, včetně hodnocení dosud 

zjištěných důkazů, práva související s tímto seznámením, tj. moţnost se k tomu vyjádřit, 

a jak má správce daně postupovat v případě, nedojde-li na základě vyjádření ke změně 

výsledku kontrolního zjištění.  Zde byl do daňového řádu nově zaveden prvek koncentrace, 

tj. pokud vyjádření a návrhy nevedly ke změně výsledku kontrolního zjištění, další 

vyjádření se nepřipouští. Jedná se o zásadu nazývanou „jednou a dost“, která se stala 

terčem daňových poradců. Dle jejich názoru, není tato zásada v souladu s ustanovením 

§ 86 odst. 2 písm. b) daňového řádu, kdy má daňový subjekt právo předkládat a navrhovat 

důkazní prostředky v průběhu daňové kontroly, tedy aţ do jejího ukončení a tím je 
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projednání zprávy. Je velice pravděpodobné, ţe tato otázka bude předmětem soudních 

sporů. Do té doby by měl správce daně postupovat tak, jak je stanoveno v § 88 odst. 3 

daňového řádu, tj. nedojde-li na základě vyjádření ke změně výsledku kontrolního zjištění, 

nelze jiţ v rámci projednání zprávy o daňové kontrole navrhovat jeho další doplnění.
[3]

 

3.6 Ukončení daňové kontroly 

Pokud jde o ukončení daňové kontroly, zákon o správě daní nestanovil, čím bude 

daňová kontrola ukončena. Přitom je přesné určení ukončení daňové kontroly důleţité, 

neboť některá práva má daňový subjekt pouze v rámci daňové kontroly. V tomto případě, 

se opět muselo vycházet z dostupné judikatury. Například Nejvyšší správní soud 

v rozsudku čj. 1Aps 3/2004 uvádí, cituji: „Daňová kontrola je zpravidla zahájena sepsáním 

protokolu o zahájení daňové kontroly. Ukončena je sepsáním a podepsáním zprávy 

o daňové kontrole, tedy souboru relevantních poznatků z daňové kontroly vyplynuvších.“
[9]

    

Úkon, kterým byla ukončena daňová kontrola, uvedený v citovaném rozsudku, je 

zcela totoţný s úkonem, který je nyní uveden v daňovém řádu, proto i zde je vidět odraz 

judikatury do tvorby nového procesního zákona, kterým je právě daňový řád. Daňový řád 

jiţ specifikuje, kdy je daňová kontrola ukončena, a to v § 88 odst. 4, cituji: „Zprávu 

o daňové kontrole podepisuje kontrolovaný daňový subjekt a úřední osoba. Správce daně 

po podpisu předá stejnopis zprávy o daňové kontrole kontrolovanému daňovému subjektu. 

Podpisem zprávy o daňové kontrole je ukončeno její projednání, zpráva o daňové kontrole 

se povaţuje za oznámenou a současně je ukončena daňová kontrola.“
[6]

     

Daňová kontrola je ukončena podpisem zprávy o daňové kontrole. Z důvodu, 

ţe daňový řád stanovuje přesný postup při ukončení daňové kontroly, nebudu se touto 

problematikou v této práci blíţe zabývat. Pozornost bude věnována pouze zprávě o daňové 

kontrole.     

3.6.1 Zpráva o daňové kontrole 

V době platnosti zákona o správě daní, kdy tento zákon neměl textově stanoveno, 

co musí obsahovat zpráva o daňové kontrole, správce daně vycházel z judikatury 

Nejvyššího správního soudu nebo Ústavního soudu. Například z rozsudku Nejvyššího 

správního soudu čj. 2Afs 97/2007-129, který uvádí, cituji: „V případě dodatečného 
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stanovení daně, pokud je daň stanovena na základě pomůcek, je zpráva o daňové kontrole 

důkazem o tom, ţe jsou splněny podmínky pro stanovení daně tímto způsobem, resp. ţe je 

vyloučeno stanovení daně dokazováním. Proto z ní musí být zřejmé, jaké důkazní 

prostředky měl v průběhu daňové kontroly správce daně k dispozici, jak byly hodnoceny, 

popř. zda a proč povaţoval jejich mnoţství a obsah za nedostatečné, nevěrohodné či 

nepouţitelné. Nesmí také chybět odůvodnění, proč případná absence důkazních prostředků 

vedla k nutnosti stanovit daň podle pomůcek….“
[9] 

Ústavní soud k této otázce vyslovil právní názor např. v nálezu čj. IV. ÚS 121/01, 

cituji: „Byl-li dodatečný platební výměr, který nemusí obsahovat odůvodnění jako 

nezbytnou součást rozhodnutí (§ 46 odst. 7, § 32 odst. 3 zákona o správě daní a poplatků), 

vydán na základě předtím provedené daňové kontroly, pak závěry správce daně týkající se 

kontrolního nálezu, výsledku a způsobu jeho zjištění, jakoţ i reakce na vyjádření 

a případné návrhy daňového subjektu, musí být přezkoumatelným způsobem znatelné 

ze zprávy o daňové kontrole, neboť jiného podkladu, způsobilého následného přezkumu 

obsahujícího shrnutí dosavadního dokazování a jeho hodnocení, není.“
[10] 

Nyní jiţ daňový řád v § 88 odst. 1 přesně uvádí, co zpráva o daňové kontrole musí 

obsahovat, cituji: „ O zahájení, průběhu a ukončení daňové kontroly sepíše správce daně 

zprávu o daňové kontrole, která obsahuje výsledek kontrolního zjištění, včetně hodnocení 

důkazů zjištěných v průběhu daňové kontroly, a odkaz na protokoly nebo úřední 

záznamy o:  

a) zahájení daňové kontroly podepsaný úřední osobou a daňovým subjektem, 

b) jednání vedených v průběhu daňové kontroly, 

c) skutečností zjištěných správcem daně mimo jednání, 

d) seznámení daňového subjektu s výsledkem kontrolního zjištění, 

e) vyjádření daňového subjektu obsahující tvrzení, návrhy nebo výhrady daňového 

subjektu k výsledku kontrolního zjištění, 

f) stanovisku správce daně k jednotlivým tvrzením, návrhům nebo výhradám daňového 

subjektu.
[6]

 

Ustanovení § 88 odst. 1 daňového řádu určuje, ţe zpráva o daňové kontrole, musí 

obsahovat nejen kontrolní zjištění, ale i hodnocení důkazů. Dle mého názoru se jedná 

o nejdůleţitější náleţitost zprávy o daňové kontrole, proto bude následně tato náleţitost 
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podrobněji popsána a bude uvedeno, co by měla zpráva o daňové kontrole v tomto směru 

obsahovat. V případě, ţe výsledkem kontrolního zjištění bude doměření daně dokazováním 

(viz kapitola 4.1), předepisuje rozsah hodnocení důkazů ustanovení § 102 odst. 4 daňového 

řádu, které upravuje povinný rozsah odůvodnění dodatečného platebního výměru. 

V souvislosti s tímto ustanovením správce daně do zprávy o daňové kontrole uvede, které 

skutečnosti má za prokázané, jakými úvahami se při hodnocení důkazů řídil, o které 

důkazy opřel svá skutková zjištění a jak věc posoudil po právní stránce. Tento rozsah 

hodnocení důkazů musí správce daně do zprávy o daňové kontrole uvést i v případě, 

ţe výsledkem kontrolního zjištění je závěr, ţe je nutno daň dodatečně vyměřit za pouţití 

pomůcek (viz kapitola 4.2). V tomto případě ve zprávě o daňové kontrole musí být 

uvedeno, na základě jakých skutečností správce daně došel k závěru, ţe nelze daň stanovit 

na základě dokazování a jaké zákonné povinnosti nebyly daňovým subjektem splněny při 

dokazování jím uváděných skutečností. V případě, ţe daňový subjekt předloţí v rámci 

daňové kontroly své účetnictví či daňovou evidenci a správce daně i přes tuto skutečnost 

došel k závěru, ţe nelze daň stanovit na základě dokazování, stíhá správce daně povinnost 

prokázat ve smyslu § 92 odst. 5 písm. c) daňového řádu skutečnosti vyvracející 

věrohodnost, průkaznost, správnost či úplnost povinných evidencí, účetních záznamů, 

jakoţ i jiných záznamů, listin a dalších důkazních prostředků uplatněných daňovým 

subjektem. 
[3][6]
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4 FISKÁLNÍ EFEKT NA ZÁKLADĚ VYDANÉ JUDIKATURY 

 Během účinnosti zákona o správě daní vydaly soudy mnoho rozsudků, které měly 

za následek změnu dosavadní správní praxe. Od roku 1993 lze však určit jeden rozsudek, 

který měl zásadní vliv pro správu daně. Jednalo se o nález Ústavního soudu čj. I. ÚS 

1611/07, ve kterém se Ústavní soud vyjádřil k otázce počátku běhu lhůty pro vyměření 

daně za zdaňovací období. Pro státní správu se jednalo o zásadní rozhodnutí, při kterém se 

změnila dlouholetá správní praxe bez změny zákona, dá se říci, ţe ze dne na den. Lhůta pro 

vyměření daně se ze 4 let změnila na 3 roky, jinak řečeno tzv. „teorie 3+1“ se změnila 

na „teorii 3+0“. Této problematice budou věnovány následující kapitoly. 

4.1 Lhůty pro vyměření 

Lhůty pro vyměření či doměření daně řešilo v zákoně o správě daní ustanovení 

§ 47 odst. 1, které zjednodušeně stanovovalo, ţe daň nelze vyměřit ani doměřit či přiznat 

nárok na odpočet po uplynutí tří let od konce zdaňovacího období, v němţ vznikla 

povinnost podat daňové přiznání. Z toho plynulo, ţe uplynula-li tato zákonná lhůta pro 

vyměření či doměření daně, nebylo moţné daň vyměřit či doměřit. Toto ustanovení nebylo 

od svého počátku platnosti novelizováno. Od počátku platnosti byla lhůta pro vyměření 

a doměření daně počítána od konce roku následujícího po zdaňovacím období, za které se 

daňové přiznání podávalo, tj. například daň na základě daňového přiznání k dani z příjmů 

fyzických osob za zdaňovací období 2006, které se mělo podat do 31. 3. 2007, se mohla 

vyměřit či doměřit do konce roku 2010. Lhůta pro vyměření daně na základě toho přiznání 

běţela od 31. 12. 2007 a skončila 31. 12. 2010. 

Dne 2. 12. 2008 byl vydán nález Ústavního soudu čj. I. ÚS. 1611/07, ve kterém se 

uvádí, cituji: „Avšak jiţ tato lhůta je vyloţena extenzivně, neboť zákonný pojem "konec 

zdaňovacího období, v němţ vznikla povinnost podat daňové přiznání" se v rozporu 

s racionálním výkladem neodvíjí ode dne 31. 12. 1998, nýbrţ aţ ode dne 31. 12. 1999, kdy 

prostředkem k extenzivnímu výkladu je lhůta k podání daňového přiznání, tj. den 31. 3. 

1999. Tímto výkladem je výslovná tříletá lhůta prodlouţena na lhůtu čtyřletou. Přitom jiţ 

ke dni 31. 12. je zřejmé, zda příjmy za kalendářní rok překročily zákonem určenou hranici, 

při jejímţ překonání vzniká povinnost podat daňové přiznání.“ Jinak řečeno, konec 
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zdaňovacího období, v němţ vznikla povinnost podat daňové přiznání, je nutno vykládat 

tak, ţe se neodvíjí od konce zdaňovacího období, v němţ má být podáno daňové přiznání, 

ale od konce zdaňovacího období, v němţ vznikly příjmy překračující hranici stanovenou 

pro povinnost podat daňové přiznání, tj. od konce zdaňovacího období, ve kterém vznikla 

daňová povinnost v souladu s hmotně-právními předpisy.
[5][10]

   

Na základě tohoto nálezu vydalo Ministerstvo financí stanovisko k ustanovení 

§  47 odst. 1 zákona o správě daní. Pro státní správu se jednalo o zásadní rozhodnutí, při 

kterém se změnila dlouholetá správní praxe bez změny zákona. Tzv. „teorie 3+1“ se rázem 

změnila na „teorii 3+0“. Zásadní vliv mělo toto rozhodnutí převáţně na práci pracovníků 

kontrolního oddělení, kdy musely být ukončeny daňové kontroly, u nichţ nebylo 

postupováno při zahájení podle „teorie 3+0“, například daňová kontrola daně z příjmů 

fyzických osob za zdaňovací období roku 2004 byla zahájena v roce 2008, kdy uţ podle 

této teorie zahájena být nesměla. Tyto daňové kontroly, bez ohledu na zjištění, musely být 

ukončeny protokoly o ústním jednání, kdy správce daně ukončení daňové kontroly 

odkazoval na předmětný judikát. Daňovému subjektu, u něhoţ probíhala daňová kontrola, 

bylo zároveň sděleno, ţe případné doměření daně nebude vyčísleno. 

Samotné uplynutí tří let od konce zdaňovacího období, v němţ vznikla povinnost 

podat daňové přiznání, však ještě neznamená konec moţných problémů. A to přesto, ţe 

zmíněná tříletá lhůta je prekluzivní (prekluze znamená zánik práva jeho neuplatněním 

ve stanovené lhůtě). Výše popsané postupy pro uplynutí lhůt totiţ platí pouze tehdy, pokud 

správce daně (finanční úřad) neučinil před uplynutím tříleté prekluzivní lhůty úkon 

směřující k vyměření či dodatečnému stanovení daně. V době platnosti zákona o správě 

daní běţela tříletá promlčecí lhůta znovu od konce roku, v němţ byl poplatník o tomto 

úkonu informován; prodluţování lhůty bylo však omezeno maximálně na 10 let. Nově 

daňový řád stanovuje, ţe lhůta pro stanovení daně běţí znovu ode dne, kdy byl tento úkon 

učiněn. I zde je omezení maximálně na 10 let.
[2]

   

Klíčovým pojmem pro prodlouţení citované lhůty byl v zákoně o správě daní 

„úkon směřující k vyměření daně". Do doby, neţ se výklad tohoto pojmu začal objevovat 

v judikatuře Nejvyššího správního soudu, přistupovala daňová správa k jeho aplikaci 

poměrně široce a zahrnovala řadu úkonů daňového subjektu i správce daně (např. zahájení 

daňové kontroly, podání daňového přiznání či dodatečného daňového přiznání, doručení 
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platebního výměru či dodatečného platebního výměru, podání ţádosti o obnovu řízení či 

o přezkoumání daňového rozhodnutí aj.)
[2]

 

Právní názory v rozhodnutích vydávaných ve správním soudnictví, zejména pak 

v rozsudcích Nejvyššího správního soudu významným způsobem tento pohled změnily 

a nutily daňovou správu ke korekci pouţívaného přístupu. 

Kdo mohl být osobou, která činila úkon směřující k vyměření daně, jeţ má 

za následek prolomení prekluzivní lhůty? Podle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu 

např. rozsudku čj. 8Afs 7/2005, takovým kvalifikovaným úkonem mohl být pouze úkon 

správce daně a nikoli daňového subjektu. Podle zákona o správě daní totiţ musel být 

daňový subjekt o úkonu zpraven, coţ pojmově vylučuje jeho vlastní úkon. Tím byl jednání 

daňového subjektu odepřen účinek prolomení lhůty, zejména podáním daňového přiznání 

či dodatečného daňového přiznání.
[2] 

Bylo třeba také zodpovědět, je-li daňová kontrola jedním samostatným úkonem či 

souborem procesních úkonů a postupů, z nichţ kaţdý je způsobilý prolomit lhůtu. 

Odpověď nabídl například judikát Nejvyššího správního soudu čj. 2Afs 69/2004, který 

uváděl, ţe úkon směřující k vyměření daně nebo k jejímu dodatečnému stanovení, který 

určuje nový běh prekluzivní tříleté lhůty k vyměření či doměření daně, je nutno ve smyslu 

ustanovení § 47 odst. 2 zákona o správě daní povaţovat daňovou kontrolu jako jeden celek. 

Byla-li tedy správcem daně před uplynutím lhůty stanovené v ustanovení § 47 odst. 1 

zákona o správě daní zahájena daňová kontrola, běţela tříletá lhůta k vyměření daně nebo 

jejímu dodatečnému stanovení od konce roku, v němţ byl daňový subjekt o jejím zahájení 

zpraven (pro úplnost bylo nutno upřesnit, ţe daňová kontrola byla zahájena dnem, kdy 

správce daně skutečně začal fakticky prověřovat daňový základ nebo jiné okolnosti 

rozhodné pro stanovení daně). Běh lhůty dle ustanovení § 47 odst. 2 zákona o správě daní 

jiţ nemohly ovlivnit jednotlivé úkony správce daně provedené v průběhu daňové kontroly, 

včetně vydání výzvy k prokázání sporných skutečností či projednání zprávy o daňové 

kontrole. Daňová kontrola byla ve vztahu k ustanovení § 47 odst. 2 zákona o správě daní 

jedním úkonem. V této souvislosti soud ještě připomenul, ţe účinky prolomení lhůty by 

mělo mít aţ její skutečné zahájení, nikoliv pouze zahájení formální. V praxi bylo moţné se 

občas setkat i s případy, kdy správce daně těsně před koncem uplynutí prekluzivní lhůty 

(zpravidla před koncem příslušného kalendářního roku) sepsal protokol o zahájení daňové 
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kontroly s tím, ţe faktické prověřování daňového základu započalo aţ v roce následujícím. 

Takovému "zahájení" daňové kontroly bezpochyby účinek prolomení prekluzivní lhůty 

přiznat nelze. Shodně i rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 5Afs 36/2003.
[2][9]

 

Bezesporu hlavním přínosem přijetí nového procesního zákona tj. daňového řádu, 

je obnovení právní jistoty ohledně běhu lhůt, ve kterých lze daň vyměřit či doměřit. 

Odstavec č. 1 ustanovení § 148 daňového řádu upravuje základní tříletou délku lhůty pro 

stanovení daně. Oproti zákonu o správě daní se počátek běhu lhůt posunul na den, kdy 

uplynula lhůta pro podání daňového přiznání, nikoliv tedy od konce kalendářního roku. 

Došlo tedy k částečnému prodluţení oproti „teorii 3+0“. Nová právní úprava tedy zvolila 

střední cestu mezi zmíněnými dvěma výklady tříleté lhůty.
[3]

   

Nový daňový řád také nově stanovil taxativní výčet úkonů ze strany správce daně 

nebo daňového subjektu, které prodluţují běh tříleté lhůty. Přesné určení úkonů, také určitě 

přispěje k právní jistotě při správě daní. Ustanovení § 148 odst. 2 daňového řádu stanovuje 

úkony, kdy se lhůta prodluţuje o jeden rok. Prodlouţení vzniká v případech, pokud 

v posledních 12 měsících před uplynutím dosavadní lhůty pro stanovení došlo k podání 

dodatečného daňového přiznání, k oznámení výzvy k podání dodatečného daňového 

přiznání, pokud tato výzva vedla k doměření daně, k oznámení rozhodnutí o stanovení 

daně, zahájení o mimořádném opravném nebo dozorčím prostředku, k oznámení 

rozhodnutí ve věci opravného nebo dozorčího prostředku a oznámení o prohlášení 

nicotnosti rozhodnutí o stanovení daně. Ustanovení § 148 odst. 3 daňového řádu stanovuje 

úkony, kdy lhůta pro stanovení daně běţí znovu, cituji: „ byla-li před uplynutím lhůty pro 

stanovení daně zahájena daňová kontrola, podáno řádné daňové tvrzení nebo oznámena 

výzva k podání řádného daňového tvrzení, běţí lhůta pro stanovení daně znovu ode dne, 

kdy byl tento úkon učiněn“. Ustanovení § 148 daňového řádu přináší přesné stanovení 

případů, kdy lhůta pro stanovení daně neběţí. Toto ustanovení v zákoně o správě daní 

chybělo. V době planosti zákona o správě daní neběţela lhůta pouze v případech, kdy 

řízení bylo vedeno před krajským soudem nebo Nejvyšším správním soudem. Správce 

daně vycházel s ustanovení § 41 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění 

pozdějších předpisů. Nově daňový řád v ustanovení § 148 odst. 4 stanovuje, ţe lhůta pro 

stanovení daně neběţí po dobu řízení, které je v souvislosti se stanovením daně vedeno 

před soudem ve správním soudnictví a před Ústavním soudem….
[6] 
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Pro oblast daňové kontroly je nejdůleţitější určit zdaňovací období, u kterého lze 

zahájit daňovou kontrolu. Jak jiţ zde bylo řečeno, lhůta pro stanovení daně počíná běţet 

dnem, v něm uplynula lhůta pro podání řádného daňového přiznání. Proto je důleţité pro 

určení dne v něm uplynula lhůta, určit den pro podání daňového přiznání. Den pro podání 

řádného daňového přiznání je stanoven v § 136 daňového řádu. 

 Důleţité je zde upozornit také na skutečnost, kdy daňový subjekt podá daňové 

přiznání po termínu pro podání daňového přiznání. V tomto případě v souladu s § 148 

odst. 1 daňového řádu počne běţet tříletá lhůta ode dne, kdy daňový subjekt toto daňové 

přiznání podal.   

4.2 Fiskální efekt při změně lhůty pro doměření daně u jednoho 

finančního úřadu 

Jak bylo jiţ v této práci uvedeno, od roku 1993 lze určit jeden rozsudek, který měl 

zásadní vliv pro správu daně. Jednalo se o nález Ústavního soudu čj. I. ÚS 1611/07, 

ve kterém se Ústavní soud vyjádřil k otázce počátku běhu lhůty pro vyměření daně 

za zdaňovací období. Pro státní správu se jednalo o zásadní rozhodnutí, při kterém se 

změnila dlouholetá správní praxe bez změny zákona, dá se říci ze dne na den. Lhůta pro 

vyměření daně se ze 4 let změnila na 3 roky, jinak řečeno tzv. „teorie 3+1“ se změnila na 

„teorii 3+0“. 

  Z tohoto důvodu musely být neodkladně ukončeny daňové kontroly, které 

nebyly zahájené podle tzv. „teorie 3+0“. U těchto ukončených kontrol nebyla doměřena 

daň, která by v případě, ţe by soud takto nerozhodl, pravděpodobně doměřena byla. 

4.2.1 Vyčíslení výše předpokládané doměřené daně u jednoho finančního úřadu 

V této kapitole bude vyčísleno předpokládané doměření na dani u jednoho 

finančního úřadu, které by bylo v případě, ţe by soudem nebyla upravena lhůta pro 

vyměření.  

Z důvodu, ţe správní řízení je vázané určitou mlčenlivostí, nelze finanční úřad 

blíţe identifikovat, pouze počtem kontrolních pracovníků, kterých bylo v době 

prováděných daňových kontrol, uvedených v tabulce č. 1, cca 20.     
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 K níţe uvedeným daňovým kontrolám je nutné podotknout, ţe tyto kontroly byly 

ukončeny v určité fázi důkazního řízení, z tohoto důvodu, jsou tyto částky orientační, 

protoţe přesnou výši by bylo moţné určit aţ po ukončení daňové kontroly, případně 

odvolacího řízení. Jedná se o předpokládanou výši doměřené daně. 

Předpokládaný fiskální efekt u finančního úřadu o velikosti cca 20 kontrolních 

pracovníků, u jednotlivých daní, je uveden v tabulce č. 1. Součtem údajů v tabulce, se 

dostaneme na celkový předpokládaný fiskálních efekt na třech daních, a to je cca 

13 612 000,- Kč.     

 

tabulka č. 1:  Fiskální efekt u jednoho finančního úřadu 

Druh daně Počet daňových 

kontrol 

Předpokládaný 

dodatečně stanovený 

základ daně (v tis.) 

Předpokládaná 

doměřená daň  

(v tis.) 

Daň z příjmů 

právnických osob 

5 25 050 7 515 

Daň z příjmů 

fyzických osob 

2 3 830 1 134 

Daň z přidané 

hodnoty 

5 26 124 4 963 
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5 NÁVRHY A DOPORUČENÍ SMĚŘUJÍCÍ K ZÁKONNOSTI 

PROCESNÍHO ŘÍZENÍ 

Z dosavadní několikaleté praxe na kontrolním oddělení finančního úřadu 

doporučuji, nepodceňovat vydanou judikaturu, protoţe ta nám jakoby „dotváří právo“. Je 

důleţité, aby účastnící správního řízení průběţně sledovali, jak se soudy staví k určité 

problematice. Před platností daňového řádu jsme byli dle mého názoru ve stádiu, kdy nám 

soudy upřesnily, jak vykládat zákon o správě daní. Je pravdou, ţe se aplikační praxe 

rozcházela s textem tohoto zákona a porozumět zákonu nebylo moţné bez metodických 

pokynů a judikatury. Otázkou je, zda se autoři daňového řádu poučili z chyb, které 

souvisely se zákonem o správě daní, a výklad tohoto zákona bude nyní jiţ jednoznačný. 

Po tříměsíční aplikaci daňového řádu, jsem v tomto směru pesimistická, proto doporučuji 

stále věnovat velkou pozornost dosavadní a budoucí judikatuře. 

V jednotlivých kapitolách byl mnou doporučen takový postup, aby nebylo moţné 

daňovou kontrolu pro nezákonnost napadnout, který byl stanoven na základě daňového 

řádu, judikatury a dosavadní metodiky ze stran finančních ředitelství a Ministerstva 

financí. Nyní se pokusím vytvořit jeden modelový postup, jak by měl správce daně 

postupovat v rámci daňové kontroly, od zahájení daňové kontroly, po ukončení daňové 

kontroly. 

Při zahájení daňové kontroly by měl být sepsán s daňovým subjektem nebo jeho 

zástupcem protokol o zahájení daňové kontroly. V tomto protokolu, správce daně vymezí 

předmět a rozsah daňové kontroly. Po sepsání tohoto protokolu by měla bezprostředně 

následovat fyzická kontrola dokladů, které byly podkladem pro vypracování daňového 

přiznání týkající se kontrolované daně, kontrola účetnictví, či daňové evidence atd. 

V případě, ţe při zahájení daňové kontroly daňový subjekt nepředloţí ţádné doklady, 

účetnictví, daňovou evidenci atd., musí správce daně, pro splnění podmínky 

bezprostředního zahájení kontrolní činnosti, zjistit daňové povinnosti nebo prověřit tvrzení 

daňového subjektu nebo jiné okolnosti pro správné zjištění a stanovení daně, jiným 

způsobem a to například podrobnou identifikací údajů uvedených v daňovém přiznání 

nebo rozborem podnikatelské činnosti daňového subjektu a s  ní souvisejících příjmů 
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a výdajů. Toto prověřování nebo rozbor musí být zachycen do příslušného protokolu 

o ústním jednání, při zahájení daňové kontroly. Dále by mělo být v tomto protokole 

uvedeno, proč nezapočalo prověřování jednotlivých dokladů bezprostředně po vymezení 

předmětu a rozsahu daňové kontroly. Viz. § 85 daňového řádu, judikatura Nejvyššího 

správního soudu např. čj. 5Afs 16/2004, čj. 5Afs 89/2004, čj. 2Afs 69/2004. 

Zjistí-li správce daně skutečnosti, vedoucí ke zjištění, ţe základ daně a daň byly 

daňovým subjektem uvedeny v jím podaném daňovém přiznání v nesprávné výši, musí být 

nejprve snahou správce daně stanovit daň dokazováním, jestliţe to není moţné, je správce 

daně povinen stanovit daň za pouţití pomůcek a zda i tento způsob není moţný, nastává 

sjednání daně. Viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 6A 76/2001-96. 

Způsob doměření daně dokazováním. Daňový řád procesní postup při dokazování 

upravuje v podstatě jen velmi obecně. Proto je nutné se při dokazování řídit principy, které 

vyplývají nejen z daňového řádu, ale převáţně z dosavadní judikatury. Tyto principy jsou 

uvedeny v kapitole nazvané „dokazování“ (3.3). Dosavadní judikatura nám určuje zásadní 

skutečnost v rámci dokazování, a to kdo nese důkazní břemeno. V kapitole nazvané 

„důkazní břemeno“ (3.3.2) jsou uvedeny základní situace, které mohou nastat v oblasti 

přelévání důkazního břemene a jednotlivé fáze, které by měl správce daně dodrţovat. Viz 

§ 92 a § 93 daňového řádu, judikatura např. rozsudek Nejvyššího správního soudu čj. 2Afs 

24/2007-119, čj. 3Afs 12/2003-277.  

Způsob doměření daně za pouţití pomůcek. Správce daně můţe stanovit daňovou 

povinnost za pouţití pomůcek pouze v případě, jestliţe jsou kumulativně splněny dvě 

podmínky, prvním předpokladem je skutečnost, ţe daňový subjekt při dokazování jím 

uváděných skutečností nesplnil některou ze svých zákonných povinností, druhou 

podmínkou je, ţe v důsledku této skutečnosti není moţno daňovou povinnost stanovit 

dokazováním. Daň na základě pomůcek musí být stanovena dostatečně spolehlivě, pouţití 

pomůcek tak musí vést ke kvalifikovanému odhadu správné výše daně, tedy usilovat o to, 

aby se výsledná daň pokud moţno co nejvíce blíţila realitě. Správce daně je povinen 

přihlédnout ke zjištěným okolnostem, z nichţ vyplývají výhody pro daňový subjekt, i kdyţ 

jím nebyly za řízení uplatněny. Ze spisového materiálu musí být zřejmé nejen to, zda byly 

splněny předpoklady pro stanovení daňové povinnosti na základě pomůcek, ale téţ zda 

a jak správce daně přihlédl k okolnostem, z nichţ plynou výhody pro daňový subjekt. 
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Správce daně, před vydáním dodatečného platebního výměru, seznámí daňový subjekt 

s obsahem pomůcek, které slouţily pro stanovení daňové povinnosti, přitom je správce 

daně povinen dbát zachování mlčenlivosti. Správce daně ponechá daňovému subjektu 

přiměřenou dobu k seznámení s pomůckami a k podání vyjádření. Viz § 98 daňového řádu, 

judikatura Nejvyššího správního soudu např. čj. 5Afs 27/2009-91, čj. 2Afs 2/2003, čj. 2Afs 

29/2006 nebo čj. 1Afs 79/2005-52. 

Aby bylo moţné daň doměřit, musí být dána daňovému subjektu moţnost své 

tvrzení prokázat a to na základě výzvy k prokázání skutečností. Je nutné, aby správce daně 

vycházel při sestavení této výzvy nejen z daňového řádu, ale i z dosavadní judikatury. Aby 

výzva k prokázání skutečností v rámci daňové kontroly nebyla ze strany daňových 

subjektů napadána pro nezákonnost, musí, dle mého názoru, kromě zákonem stanovených 

náleţitostí, obsahovat a splňovat tyto podmínky. Je to zjištění správce daně, pochybnost 

správce daně o tvrzení daňového subjektu a konkrétní uvedení toho, co má daňový subjekt 

správci daně prokázat. Správce daně nemůţe daňový subjekt vyzvat k čemukoliv, ale 

pouze k prokázání toho, co daňový subjekt sám tvrdí. Správce daně nemůţe daňovému 

subjektu striktně uloţit, jaký konkrétní důkazní prostředek má předloţit. Správce daně 

můţe daňovému subjektu navrhnout, například aby prokázal cestovné předloţením knihy 

jízd, avšak zároveň musí dát daňovému subjektu moţnost prokázat tuto skutečnost i jinými 

důkazními prostředky. Základem je, aby výzva k prokázání skutečností byla určitá, 

srozumitelná a splnitelná. Viz § 102 daňového řádu, judikatura Nejvyššího správního 

soudu čj. 7Afs 155/2004, čj. 7Afs 58/2005-94, čj. 5Afs 172/2006-115.  

Při hodnocení důkazních prostředků je povinností správce daně zkoumat veškeré 

důkazy získané v rámci důkazního řízení, správce daně není oprávněn k tomu, aby přihlíţel 

pouze k některým důkazům, které si sám zvolí. Kaţdý důkaz správce daně posuzuje 

jednotlivě a zároveň posuzuje všechny důkazy v jejich vzájemné souvislosti. Závěrečná 

úvaha, jak byly veškeré jednotlivé důkazy zhodnoceny, jaké skutečnosti na základě těchto 

důkazů byly prokázány a které nikoliv musí být správcem daně sdělena daňovému subjektu 

nejpozději před sepsáním zprávy o daňové kontrole. Úvaha, podle rozhodnutí Nejvyššího 

správního soudu, musí vyplývat z racionálního myšlenkového procesu odpovídajícího 

poţadavkům formální logiky, nelze jen ze strany správce daně hole konstatovat například, 

ţe tento důkazní prostředek neprokazuje, musí být zřejmé, z jakého důvodu k tomu závěru 



 
Bc. Vlasta Levická: Analýza vlivu soudních rozsudků na daňovou kontrolu 

42 
2011 

správce daně došel. Viz § 8 odst. 1 daňového řádu, judikatura Nejvyššího správního soudu 

čj. 5Afs 5/2008-75, čj. 5Afs 104/2006-73. 

Před sepsáním zprávy o daňové kontrole je povinností správce daně seznámit 

daňový subjekt s výsledkem kontrolního zjištění, včetně hodnocení dosud zjištěných 

důkazů. Daňový subjekt má právo se k tomu vyjádřit. Povinností správce daně je, stanovit 

na ţádost daňového subjektu přiměřenou lhůtu pro vyjádření. Pokud vyjádření a návrhy 

daňového subjektu nevedou ke změně výsledku kontrolního zjištění, další vyjádření se 

nepřipouští. Viz § 88 odst. 2 a 3 daňového řádu.  

Správce daně o zahájení, průběhu a ukončení daňové kontroly sepíše zprávu 

o daňové kontrole, která musí obsahovat náleţitosti uvedené v § 88 odst. 1 daňového řádu. 

Zprávu o daňové kontrole podepisuje kontrolovaný daňový subjekt nebo jeho zástupce 

a úřední osoba. Podpisem zprávy o daňové kontrole je daňová kontrola ukončena. 

V případě, ţe daňový subjekt se odmítne seznámit se zprávou o daňové kontrole nebo ji 

projednat anebo se projednání vyhýbá, doručí mu ji správce daně do vlastních rukou. Viz. 

§ 88 odst. 1, odst. 4 a odst. 5 daňového řádu.  
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6 ZÁVĚR 

Daňová kontrola v daňovém řádu je konkrétně řešena jen čtyřmi paragrafy, ovšem 

ve skutečnosti se jedná o takový postup správce daně, do které se prolíná většina 

ustanovení daňového řádu. Z důvodu, ţe se jedná o velice obsáhlé téma, které nelze 

do jedné diplomové práce vystihnout, vybrala jsem nejpodstatnější a zároveň 

nejzákladnější části daňové kontroly a na těchto jednotlivých částech jsem se snaţila 

demonstrovat danou problematiku a stanovit takový postup procesního řízení, aby nebylo 

moţné tuto kontrolu pro nezákonnost napadnout.  

Z jednotlivých kapitol je zřejmé, ţe při platnosti zákona o správě daní by 

provedení daňové kontroly pouze podle hmotně právních a procesně právních zákonů bez 

respektování daňové judikatury vedlo zcela jistě k následné nezákonnosti tohoto daňového 

řízení. S účinností k 1. 1. 2011 nahradil zákon o správě daní daňový řád. Dle výkladů 

k tomuto novému zákonu zákonodárce reagoval na poptávku po jasné, terminologicky 

jednotné a systematické právní normě. Zákon o správě daní se dostal do fáze, kdy tento 

zákon, bez vyuţití rozsáhlé judikatury a metodických pokynů, nebylo moţné vykládat, 

a kdy se praxe rozcházela s textem tohoto zákona. Zákonodárce se pokusil do daňového 

řádu zpracovat zkušenosti daňové správy a odrazit příslušnou judikaturu. Tam, kde dochází 

ke změnám od současné praxe, daňový řád pouţívá mnohem přesnější právní úpravu, jejíţ 

snahou je zabránit případným sporům.  

Přes skutečnost, ţe daňový řád by měl posilovat právní jistotu, je nyní jiţ jasné, ţe 

správce daně bude muset při daňové kontrole zároveň s tímto zákonem vycházet 

i z dosavadní judikatury, coţ je zřejmé z jednotlivých kapitol této práce. Poukázat na tuto 

skutečnost bylo cílem této diplomové práce. Z těchto důvodů se domnívám, ţe bylo 

dosaţeno cíle mé práce.  

V závěru bych chtěla podotknout, ţe dle mého názoru s ohledem na několikaletou 

praxi na finančním úřadě nás s nástupem nového procesního zákona zároveň čeká nová 

vlna soudních rozhodnutí. Daňový řád je v platnosti několik měsíců a jiţ prošel novelou. 

Jiţ nyní ze stran daňových poradců jsou jiné výklady některých ustanovení, neţ tato 

ustanovení vykládá státní správa, proto je velmi pravděpodobné, ţe opět budou daňové 

kontroly ze stran daňových subjektů napadány pro nezákonnost.   
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